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 ویژگی ها

 :اریونتپورت هوشمند ساختار  ۳۲کانورتر تلفن 

  پورت تلفن  ۳۲دارایRJ11 ۴پورت شبکه RJ45 

 پشتیبانی از کدینگ استاندارد در لینک فیبر نوری 

  ۲/۳پشتیبانی از مدل رک مونتU 

 های استاندارد تلفن و تجهیزات قابل انطباق با سیگنالRJ11 

  پشتیبانی تمام پورت ها از پروتکلCaller ID 

  دارایLED های نمایش وضعیت انتقال لینک فیبرنوری، وضعیت دیتا، وضعیت اتصال 

  پشتیبانی کامل از استانداردIEEE 802.3af  و دستگاه هایPOE 

  دارای کالس حفاظتی صنعتیG.8032<50ms 

 محصول توضیحات

 سیگنال به RJ45 پورت شبکه ۴ وی RJ11 تلفنی کانال۳۲ انتقال قابلیت اریونت ساختار هوشمند پورت ۳۲ تلفن کانورتر  

 با ها سازمان نیاز محصول، این مناسب بسیار قیمت کنار در ویژه هایقابلیت و کیفیت با قطعات. دارد را بالعکس و نوری فیبر

 . است کرده تامین را مخابرات عرصه در کیفیت بهترین عرضه

 

. است ناپایدار و سخت محیطی شرایط در برتر عملکرد دارای تولید، در باال کیفیت با دانش بومی بکارگیری با تلفن کانورتر

 این الکترونیکی طراحی. شود می تضمین عالی کیفیت با سیلسیوس درجه 60+ تا 10- دمایی بازه در محصول این عملکرد

 هایطراحی در همچنین. است گرفته صورت الکترومغناطیسی هایتداخل و خودگی اثرات با حداکثری مقابله هدف با محصول

 .است بوده پیش از بیش زیست محیط با سازگاری به توجه محصول این کلی
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Product 

Product name Arioo_32ps 

Multi-mode Fiber (50/125um, 62.5/125um) 

Multi-mode Fiber (50/125um, 62.5/125um) 850nm 

Interface SC or FC 

Transmitting distance 0-2km 

Transmitting power -12dBm (Min) ~-9dBm (Max) 

Receiver sensitivity -28dBm (Min) 

Link budget 16dBm 

Single-mode Fiber (8/125um, 9/125um) 

Wave Length 1310nm 

Interface SC or FC 

Transmitting distance 0-20km 

Transmitting power -9dBm (Min) ~-8dBm (Max) 

Receiver sensitivity -27dBm (Min) 

Link budget 18dBm 

FXS Interface 

Ring voltage 75V 

Ring detect voltage 17HZ-60HZ 

Ring frequency 25HZ 

Two-line Impedance 600 Ohm (pick up) 

Return loss 40 dB 

Interface RJ11 

Dimension 

19 inch 3U 482（width）X165（depth）X75（height）mm 

 

Working environment 

Working temperature -10°C ~ 60°C 

Working Humidity 5%~95 % (no condensation) 

Storage temperature -40°C ~ 80°C （-40°F ~ 176°F ） 

Storage Humidity 5%~95 % (no condensation) 

Power 

Input AC180V ~ 260V 

Output 5V 

Power consumption ≤7W 

FXO Interface 

Ring detect voltage 35V 

Ring frequency 25HZ 

Two-line Impedance 600 Ohm (pick up) 

Return loss 40 dB 

Interface RJ11 

Ring frequency 25HZ 

Two-line Impedance 600 Ohm (pick up) 

Return loss 40 dB 

Interface RJ11 
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