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Descrição geral do Cisco NCS 1001
O Cisco NCS 1001 (NCS1001-K9) é um chassis de 1 RU que satisfaz as necessidades crescentes ao nível da largura de banda das
aplicações DWDM do centro de dados. Fornece um sistema de linha DWDM otimizado para os ambientes do centro de dados e para
as aplicações ponto a ponto na capacidademáxima. ONCS 1001 suporta até três módulos óticos. Osmódulos podem ser amplificadores
ou módulos de comutação de proteção.

O NCS 1001 tem os seguintes componentes:

• Cartão de controlo amovível

• Quatro ventoinhas amovíveis

• Dois módulos de fornecimento de energia (PSU) CA/DC ou DC/DC de 600 W amovíveis

• Três ranhuras para módulos óticos. É possível introduzir dois Módulos amplificadores óticos (NCS1K-EDFA) e um Módulo
de comutação de proteção (NCS1K-PSM) nestas ranhuras.

É possível introduzir os módulos óticos nas ranhuras de 1 a 3, conforme apresentado na seguinte figura. É possível introduzir
e remover os módulos óticos das ranhuras enquanto o sistema está operacional. Na configuração amplificada, é possível introduzir
o módulo Amplificador ótico em qualquer ranhura. Na (secção) configuração protegida, o módulo Amplificador ótico de proteção
é introduzido na ranhura 1, o Módulo de comutação de proteção na ranhura 2 e o módulo Amplificador ótico em funcionamento
na ranhura 3.

Tem de introduzir cada módulo ótico numa ranhura apenas quando o módulo na ranhura adjacente estiver
completamente introduzido e assente ou a ranhura adjacente estiver vazia. Se um módulo ótico for
introduzido numa ranhura sem assentar omódulo adjacente, o ejetor pode interferir com omódulo adjacente.

Atenção
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Os módulos óticos de enchimento ou as PSUs de enchimento têm de ser introduzidos nas ranhuras vazias
conforme adequado para garantir a conformidade da refrigeração do sistema e a segurança. Veja Imagem
1: Vista frontal do Cisco NCS 1001, na página 3 e Imagem 3: Vista traseira do Cisco NCS 1001, na
página 4 para identificar as ranhuras para os módulos óticos e as PSUs, respetivamente.

Atenção

Imagem 1: Vista frontal do Cisco NCS 1001

Ranhura do módulo ótico 11

Ranhura do módulo ótico 22

Ranhura do módulo ótico 33
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Os números das ranhuras também estão especificados na etiqueta do painel frontal.

Imagem 2: Vista frontal do Cisco NCS 1001

UDC (canal de dados de utilizador) para os módulos óticos 1 e 21

Duas portas USB 2.0 e um UDC para o módulo ótico 32

Duas portas USB 2.0 e uma interface de gestão elétrica LAN 10/100/10003

Interface de gestão LAN 10/100/1000 (ótica)4

LED do estado (Ligação SFP, Fonte de alimentação, Ventoinha, Sistema, Beacon, OIR)5

Porta da consola RS232 do cartão de controlo6

Interruptor OIR7

Imagem 3: Vista traseira do Cisco NCS 1001

Cartão de controlo e SSD (unidade de estado sólido)1

Ventoinha 32
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Ventoinha 23

Ventoinha 14

Ventoinha 05

Módulo de fornecimento de energia (PSU 1) redundante CA/DC ou DC/DC de 600 W6

Módulo de fornecimento de energia (PSU 0) redundante CA/DC ou DC/DC de 600 W7

Ambos os módulos de fornecimento de energia devem ser CA/DC ou DC/DC. Não é permitida a configuração mista.

Vantagens

O NCS 1001 proporciona as seguintes vantagens.

• Uma potência de saídamáxima de 23 dBm para permitir uma potência de lançamento de fibra +3 dBm por canal e um desempenho
ótico máximo para uma taxa de banda elevada e transpondedores de formato de modulação da ordem mais elevada.

• Um pré-amplificador de ganho comutável de até 34 dB.

• Um módulo de Monitorização do canal ótico (OCM) incorporado para monitorizar a potência por canal em todas as portas de
entrada e de saída.

• Óticas conectáveis integradas com base no suporte OTDR e OSC.

• O OSC suporta o transporte de canais de dados do utilizador, bem como a gestão de nós remota.

• Suporta 96 canais de banda C em 1 RU.

• Suporta a grelha flexível no módulo OCM.

Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

A etiqueta de Produto de laser de classe 1M é apresentada na seguinte figura. A Classe 1M é garantida pelo procedimento de Redução
automática da potência.

Imagem 4: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M
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Caraterísticas físicas

• Largura: 442,9 mm (17,44”)

• Profundidade: 600,5 mm (23,64”)

• Altura: 1 RU

• Peso sem a caixa de alimentação: 8,2 kg

• Peso com duas caixas de alimentação: 10,5 kg

• Peso da PSU CA: 1,162 kg

• Peso da ventoinha: 78 g

• Peso do cartão de controlo: 1,5 kg
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LED no Cisco NCS 1001
DescriçãoEstadoLED

A unidade está a funcionar corretamente.VerdeSYS

A unidade detetou um ou mais erros.Amarelo

Não está a ser fornecida energia à unidade.Desligado

A unidade necessita de atenção.AzulBCN

A unidade não necessita de atenção.Desligado

A ligação SFP está a funcionar.VerdeSFP

A ligação não está a funcionar, existem alarmes ativos
nesta porta ou ocorreu uma falha de hardware.

Amarelo

A porta não foi aprovisionada pelo software, omódulo
ótico está em falta ou a porta não tem energia.

Desligado

A unidade está a funcionar corretamente.VerdePSU e VENTOINHA

A unidade detetou um ou mais erros.Vermelho

O cartão de controlo não está presente ou não está
corretamente introduzido.

VermelhoOIR

O cartão de controlo, o BIOS e o software estão a
funcionar.

Verde
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Rever avisos de segurança
Reveja os avisos de segurança disponíveis em Informações de conformidade com a regulamentação e segurança para o Cisco NCS
Série 1000.
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Desembalar e verificar o Cisco NCS 1001
Procedimento

Passo 1 Quando receber o equipamento Cisco NCS 1001 no local da instalação, abra a parte superior da caixa. O logótipo Cisco
Systems encontra-se na parte lateral da caixa.

Passo 2 Remova os acessórios e os forros de espuma da caixa. A caixa contém o Cisco NCS 1001 e outros itens necessários para
a instalação.

Passo 3 Para remover a prateleira, segure na parte lateral da mesma e levante-a para fora da caixa.
Passo 4 Verifique se estão presentes todos os itens.
Passo 5 Verifique se:

• O Cisco NCS 1001 não está danificado.

• Os conetores do cabo, as portas de gestão, as portas da consola e os conetores de energia não estão danificados.

• As caixas SFP no painel frontal não estão danificadas.

• Verifique se não ocorreram riscos, marcas, dobras, descolorações ou deformações significativas no NCS 1001.

Passo 6 Em caso de danos, telefone para o seu técnico de vendas da Cisco para obter uma substituição.
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Instalar o NCS 1001-K9 no rack EIA/ANSI
Num rack EIA/ANSI, o NCS 1001 pode ser instalado na posição frontal.

O rack não é fornecido pela Cisco. A Cisco apenas fornece o chassis e o resvaladouro.Nota

Utilize apenas o hardware de fixação fornecido com o NCS 1001-K9 para impedir o espaçamento, a
deterioração e a corrosão eletromecânica do hardware e do material unido.

Atenção

É necessário um espaço de 100 mm (3,94") na parte frontal e traseira do rack para fornecer uma passagem livre suficiente para a
condução dos cabos e a refrigeração do sistema.

No caso de um gabinete fechado, o gabinete tem de suportar a gestão térmica ou as portas frontais/traseiras têm de ter uma perfuração
de 70%. Os gabinetes fechados têm de ter um fluxo de ar adequado para dissipar a potência máxima dos equipamentos num gabinete
totalmente equipado.

O NCS 1001-K9 deverá ser instalado permitindo uma passagem mínima de 5 mm acima e abaixo do chassis.

Antes de começar

Certifique-se de que o rack é compatível. Consulte Compatibilidade do rack.
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Procedimento

Passo 1 Identifique e ligue a extremidade deslizante para o rack de 2/4 pinos.
Passo 2 Ligue o resvaladouro e o suporte emL ao lado esquerdo e direito do chassis através dos parafusos (48-0471-01 e 48-2406-01)

e aperte-os a um binário de 0,65 N-m (5,9 pol.-lbs.) com os parafusos 48-0471-01 e um binário de 1,5 N-m (13,25 pol.-lbs.)
com os parafusos 48-2406-01.

Imagem 5: Extremidade deslizante

Extremidade deslizante1

Parafusos para a extremidade deslizante (número de peça – 48-0471-01)2

A extremidade precisa sempre de estar voltada para a parte inferior em ambos os lados.3
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Imagem 6: Suporte em L de fixação

Suporte em L direito1

Parafusos para o suporte em L (número de peça – 48-2406-01)2

Suporte em L esquerdo3

Passo 3 Fixe o extensor de terra ao chassis com os parafusos (48-1142-01) e aperte-os a um binário de 2,5 - 3,4 N-m (22,0 - 30,0
pol.-lbs.).
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O extensor de terra tem de estar montado antes de instalar o NCS 1001 no
rack.

Nota

Imagem 7: Extensor de terra

A superfície da ferramenta de rebaixar tem de estar voltada para o exterior, conforme a figura.

Extensor de terra1

Parafusos do extensor (número de peça – 48-1142-01)2

Passo 4 Instale o seletor de quatro ou de dois pinos, conforme seja necessário.
a) Instalar o seletor de quatro pinos no rack EIA/ANSI, na página 16
b) Instalar o seletor de dois pinos no rack EIA/ANSI, na página 20

Passo 5 Introduza o chassis no resvaladouro montado no rack de 19" ou de 23" de dois ou quatro pinos.
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Recomenda-se que monte o chassis vazio no rack para um manuseamento fácil.

Imagem 8: Montagem do chassis do NCS 1001 no rack de 19" ou de 23" de dois ou quatro pinos

O extensor da lingueta de terra tem de ser montado antes de introduzir o chassis. Consulte Imagem 7: Extensor de
terra, na página 13.

1
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Durante a montagem da unidade, coloque a extremidade deslizante na ranhura do resvaladouro em ambos os lados.
Empurre delicadamente o chassis no rack até que o prato entre em contacto com a superfície do rack.

2

Parafusos de fixação do seletor (número de peça – 48-101524-01).3

Passo 6 Assim que o chassis estiver totalmente introduzido, aperte-o com dois parafusos (48-101524-01) em ambos os lados do
suporte e aperte-os a um binário de 3,4 N-m (30 pol.-lbs).

O resvaladouro apenas tem de ser utilizado durante o primeiro processo de montagem e apenas serve para
empurrar o chassis para o rack e não para deslizar. O chassis tem de ser apertado com parafusos na parte frontal.

Atenção
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Instalar o seletor de quatro pinos no rack EIA/ANSI
Procedimento

Passo 1 Identifique o seletor de quatro pinos.

Imagem 9: Identificação do seletor de quatro pinos

Verifique a marcação esquerda/direita nos seletores. Este é o resvaladouro frontal esquerdo.1

Verifique a marcação esquerda/direita nos seletores. Este é o resvaladouro traseiro esquerdo.2
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Passo 2 Prepare o seletor de quatro pinos.

Imagem 10: Preparação do seletor de quatro pinos

Alinhe os seletores frontal esquerdo – traseiro esquerdo ou frontal direito – traseiro direito, conforme apresentado.1

Flange voltada para a parte lateral durante a montagem.2

Quando os rebites de cabeça redonda larga estiverem alinhados, faça deslizar os seletores, conforme apresentado
na marca da seta.

DESLIZAR
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Passo 3 Integre o seletor no rack de 19" de quatro pinos.

Imagem 11: Integração do seletor no rack de 19" de quatro pinos

Montagem do seletor de quatro pinos do lado esquerdo1

Montagem do seletor de quatro pinos do lado direito2

Parafusos de fixação do seletor (número de peça – 48-101524-01)3
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Passo 4 Integre o seletor no rack de 23" de quatro pinos.

Imagem 12: Integração do seletor no rack de 23" de quatro pinos

A superfície formada tem de estar sempre voltada para a parte interior do pino do rack1

Parafusos de fixação do seletor (número de peça – 48-101524-01)2
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Instalar o seletor de dois pinos no rack EIA/ANSI
Procedimento

Passo 1 Identifique o seletor de dois pinos.

Imagem 13: Identificação do seletor de dois pinos

Verifique a marcação esquerda/direita nos seletores.1

a) Verifique se a largura dos dois pinos é 5" OU 3". Se a largura for 5", utilize a montagem do seletor predefinida para
5".
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b) Se a largura dos pinos for 3", modifique os seletores direito/esquerdo, conforme apresentado abaixo.

Passo 2 Prepare o seletor de dois pinos.

Imagem 14: Preparação do seletor de dois pinos

Alinhe o rebite com o orifício da fechadura.2

Não introduza qualquer rebite dentro disto.3

a) Desaperte os 4 parafusos, conforme apresentado abaixo.
b) Alinhe o rebite de cabeça redonda larga com o orifício da fechadura, conforme apresentado.
c) Aperte os 4 parafusos novamente.

O seletor de dois pinos está pronto para ser utilizado no pino com a largura de 3". Este procedimento de montagem é
o mesmo para seletores direitos ou esquerdos.
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Passo 3 Integre o seletor no rack de 19" de dois pinos.

Imagem 15: Integração do seletor no rack de 19" de dois pinos
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Montagem do seletor de quatro pinos do lado esquerdo1
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Montagem do seletor de quatro pinos do lado direito2

Parafusos de fixação do seletor (número de peça – 48-101524-01)3

Passo 4 Integre o seletor no rack de 23" de dois pinos.

Imagem 16: Integração do seletor no rack de 23" de dois pinos

A superfície formada tem de estar sempre voltada para a parte interior do pino do rack1

Parafusos de fixação do seletor (número de peça – 48-101524-01)2
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NCS 1001 de terra

Ao terminar a ligação de um quadro à terra, não utilize conetores de lingueta de soldadura, conetores
("push-in") sem parafusos, conetores de ligação rápida ou outros conetores de ajuste por fricção.

Atenção

Procedimento

Passo 1 Verifique se o cabo à terra do escritório está ligado à parte superior do rack e à ligação à terra do escritório, de acordo com
a prática na unidade local.

Passo 2 Remova qualquer pintura e outros revestimentos não condutores das superfícies entre o ponto de massa do quadro do
compartimento e o ponto de massa da prateleira. Limpe as superfícies de acoplamento e aplique o composto antioxidante
adequado aos condutores sem revestimento.

Passo 3 Ligue uma extremidade do cabo à terra da prateleira (cabo AWG n.º 6) ao ponto de massa através do conetor de lingueta
de orifício duplo especificado. Consulte Imagem 7: Extensor de terra, na página 13.

Imagem 17: Lingueta de terra do NCS 1001

A orientação do cabo de lingueta é sempre na parte inferior.

Lingueta de terra1

Anilha dentada (número de peça – 48-1354-01)2

Parafusos para a lingueta (número de peça – 48-2835-01)3
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Passo 4 Aperte o parafuso de cabeça cilíndrica M4 a um binário de 1,3 N-m (11,5 pol.-lbs.).
Passo 5 Ligue a outra extremidade do cabo à terra da prateleira ao quadro do compartimento através de um conetor de lingueta de

orifício duplo, de acordo com as especificações do quadro do rack do equipamento.

27



Revised: July 7, 2017,

Fonte de Alimentação
O NCS 1001 tem duas ranhuras para caixas de alimentação (PSU) redundantes CA de 600 W. É suficiente ter uma única PSU
introduzida no chassis para suportar todas as funcionalidades e fornecer energia para todos os módulos conectáveis. Quando apenas
uma PSU está introduzida no chassis, é acionado o alarme principal da Redundância do módulo de potência perdida.

No caso de uma única PSU, tem de introduzir ummódulo de enchimento da PSU na ranhura da outra PSU
para garantir a conformidade da refrigeração do sistema e a segurança.

Atenção
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Ligar a alimentação CA ao NCS 1001

O NCS 1001 depende dos dispositivos de proteção na instalação do edifício para a proteção contra
curto-circuitos, sobreintensidade e falhas à terra. Certifique-se de que os dispositivos protetores respeitam
os códigos elétricos locais e nacionais.

Atenção

O valor da tensão nominal para a alimentação CA varia entre 200 V e 240 V ou entre 100 V e 127 V, consoante as normas dos vários
países.

É necessário um disjuntor de dois polos para a instalação. O valor internacional do disjuntor de dois polos
é de 16 A e de 20 A para os EUA e o Canadá.

Nota

Imagem 18: Área quente no prato da PSU

Procedimento

Passo 1 Verifique se o cabo CA está instalado no painel da fonte CA correto. Certifique-se de que o fusível foi removido ou que
o disjuntor está na posição de desligado e bloqueado.

Para uma fonte de alimentação CA, o valor do disjuntor ou fusível não pode exceder 20
A.

Nota



Passo 2 Ligue o cabo de alimentação CA ao conetor do cabo no módulo de potência CA.
Passo 3 Feche o grampo de cabo para fixar o cabo de alimentação.

Imagem 19: Ligar a alimentação CA
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Cabo de alimentação CA1

Grampo de cabo2

Ponto de fixação3

Montagem final4

Passo 4 Certifique-se de que o dispositivo de bloqueio foi removido, se tiver sido instalado, e ative o(s) disjuntor(es) para a prateleira.
Verifique se o LED verde na PSU está ligado.
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Ligar a alimentação DC ao NCS 1001

O NCS 1001 depende dos dispositivos de proteção na instalação do edifício para a proteção contra
curto-circuitos, sobreintensidade e falhas à terra. Certifique-se de que os dispositivos protetores respeitam
os códigos elétricos locais e nacionais.

Atenção

O sistema aceita uma tensão de entrada nominal de -48 VDC ou -60 VDC de 15 A, com um intervalo de tolerância operacional de
-40,5 a -72 VDC. É necessário um disjuntor de dois polos por cada avanço mecânico para a instalação. O valor do disjuntor é 20 A.

Imagem 20: Área quente no prato da PSU



Procedimento

Passo 1 Verifique se o painel de fusíveis correto está instalado no espaço de montagem superior.
Passo 2 Meça e corte os cabos conforme necessário para alcançar o NCS 1001 a partir do painel de fusíveis.
Passo 3 Cubra os cabos de alimentação de acordo com a prática local.
Passo 4 Ligue os cabos de retorno e a bateria do escritório de acordo com as especificações de engenharia do painel de fusíveis.
Passo 5 Introduza o conetor DC no recetáculo DC na fonte de alimentação.

Imagem 21: Ligar a alimentação DC

Cabo de alimentação DC1

Passo 6 Certifique-se de que o fusível foi introduzido ou que o disjuntor está na posição "ON" (ligado). Verifique se o LED verde
na PSU está ligado.
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Informações relacionadas
Para obter mais informações sobre o NCS 1001, incluindo as especificações, consulte os dados técnicos.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/optical-networking/network-convergence-system-1000-series/datasheet-c78-738782.html
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