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Instalação de hardware Cisco NCS 1010

• Descrição geral do Cisco NCS 1010, na página 1
• Avisos e orientações de segurança, na página 25
• Preparar a instalação do Cisco NCS 1010, na página 33
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C A P Í T U L O 1
Descrição geral do Cisco NCS 1010

Este capítulo fornece uma descrição geral do Cisco NCS 1010.

• Descrição geral do Cisco NCS 1010, na página 1
• Placa de linha OLT-C, na página 3
• Placa de linha OLT-R-C, na página 4
• Placa de linha ILA-C, na página 6
• Placa de linha ILA-R-C, na página 8
• ILA-2R-C, na página 9
• EITU, na página 10
• Módulos suportados, na página 12
• LED Cisco NCS 1010, na página 12

Descrição geral do Cisco NCS 1010
OCisco NCS 1010 é um sistema de linha ótica de nova geração otimizado para as interfaces do router ZR/ZR+
WDM. As suas funcionalidades mais destacadas são:

• Fornece conectividade ponto a ponto entre routers com interfaces WDM.

• Multiplexa os sinais recebidos de vários routers numa única fibra.

• Com uma porta MPO, pode ser dimensionado a 8 graus, mas, se necessário, o nó pode ser dimensionado
a mais de 8 graus ao utilizar mais as portas EXP MPO.

• Contempla a transmissãoWDMembanda C paramaximizar a capacidade e, no futuro, pode ser melhorado
para combinar a banda C+L.

O Cisco NCS 1010 é um chassi 3RU com uma External Interface Timing Unit (EITU) incorporada e os
seguintes módulos substituíveis no terreno.

• Controlador

• Duas unidades de fonte de alimentação

• Duas bandejas de ventoinha

• Filtro da ventoinha

• Placa de linha
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Existem cinco variantes diferentes da placa de linha:

• Placa de linha OLT-C, na página 3―Terminal de linha ótica de banda C sem Raman

• Placa de linha OLT-R-C, na página 4―Terminal de linha ótica de banda C com Raman

• Placa de linha ILA-C, na página 6―Amplificador de linha de banda C sem Raman

• Placa de linha ILA-R-C, na página 8―Amplificador de linha de banda C com Raman

• ILA-2R-C, na página 9―Amplificador de linha de banda C com Raman em ambos os lados

Para mais informações sobre o chassi Cisco NCS 1010, consulte os Dados técnicos do Cisco NCS 1010.

Figura 1: Vista frontal do Cisco NCS 1010

Figura 2: Vista traseira do Cisco NCS 1010

O fluxo de ar no Cisco NCS 1010 é da frente para a traseira. O ar frio entra no chassi através das bandejas da
ventoinha e sai através da extremidade traseira do chassi.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
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Figura 3: Fluxo de ar no Cisco NCS 1010

Placa de linha OLT-C
A placa de linha Terminal de linha ótica de banda C sem Raman (OLT-C) inclui as seguintes funcionalidades:

• Pré-amplificador de linha de 25 dBmTrue Variable Gain (TVG) Erbium-Doped Fiber Amplifier (EDFA)
com dois intervalos de ganho intercambiáveis

• Amplificação dedicada dos canais ímpar e par através de um Ganho fixo (FG) EDFA incorporado

• Amplificador de linha de 23 dBm de ganho único TVG EDFA

• EDFA dedicado para carregamento de ruído

• Optical Time Domain Reflectometer (OTDR) incorporado para monitorização de linha RX e TX

• 37 portas de Monitorização de canal ótico (OCM)

• Tunable Laser (TL) dedicado para permitir as funcionalidades de Verificação de Ligação (CV) e deteção
de cabo de ligação

• Até 30 portas EXP

• Canal de serviço ótico incorporado para Ethernet rápida (FE)

• Multiplexagem e desmultiplexagem de canais ímpares e pares

• Combinação C+L para multiplexagem e desmultiplexagem dos canais de banda L

• Comutador 2x2 para reverter a direção da transmissão do Canal de serviço ótico (OSC)-C

• Refletores de fibra para suportar a deteção da extremidade da fibra por OTDR

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
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Figura 4: Vista frontal da placa de linha OLT-C

Para detalhes sobre as portas da placa de linha OLT-C, consulte Figura 16: Vista frontal do painel frontal da
placa de linha OLT-C, na página 16.

Figura 5: Vista perspetiva da placa de linha OLT-C

Placa de linha OLT-R-C
A placa de linha C-band Optical Line Terminal with Raman (OLT-R-C) inclui as funcionalidades da placa
de linha OLT-C, bem como um amplificador Raman.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
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Seguem-se as funcionalidades do amplificador Raman:

• Cinco bombas de comprimento de onda diferentes para suportar a amplificação C+L Raman.

• Laser de Feedback distribuído (DFB) incorporado a 1568,77 nm (classe 1M) a ser utilizado para segurança
ótica (continuidade de ligação)

• Monitorização completa das bombas, laser DFB e potência de sinal

• Detetor de retrorreflexão da bomba do Raman

• Cumpre a segurança de laser da classe 1M.

• Fotodíodo (PD) adicional para monitorizar a potência remanescente da bomba na extremidade

Figura 6: Vista frontal da placa de linha OLT-R-C

Para detalhes sobre as portas da placa de linha OLT-R-C, consulte Figura 17: Vista frontal do painel frontal
da placa de linha OLT-R-C, na página 17.
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Figura 7: Vista perspetiva da placa de linha OLT-R-C

Placa de linha ILA-C
A placa de linha do amplificador em linha de banda C semRaman (ILA-C) inclui as seguintes funcionalidades:

• Dois blocos TVG EDFA independentes, cobrindo um ganho operacional completo entre 8–36 dB

• Cada bloco EDFA pode fornecer até 23 dBm de potência de saída

• Capacidade Equalização de Ganho Dinâmico (DGE) incorporada para compensar a deslocação e a
oscilação da linha

• OTDR incorporado para monitorização da linha 1/2-RX/TX

• Quatro portas OCM para monitorização de canais

• Canal de serviço ótico incorporado para Ethernet rápida (FE)

• Combinação C+L para multiplexagem/desmultiplexagem dos canais de banda L

• Portas dedicadas para monitorização de saída dos amplificadores

• Comutador 2x2 para reverter a direção da transmissão do OSC-C em ambas as direções

• Refletores de fibra para suportar a deteção da extremidade da fibra por OTDR
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Figura 8: Vista frontal da placa de linha ILA-C

Para detalhes sobre as portas da placa de linha ILA-C, consulte Figura 18: Vista frontal do painel frontal da
placa de linha ILA-C, na página 18.

Figura 9: Vista perspetiva da placa de linha ILA-C
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Placa de linha ILA-R-C
A placa de linha do amplificador em linha de banda C com Raman (ILA-R-C) inclui as funcionalidades do
amplificador ILA-C e Raman.

Figura 10: Vista frontal da placa de linha ILA-R-C

Para detalhes sobre as portas da placa de linha ILA-R-C, consulte Figura 19: Vista frontal do painel frontal
da placa de linha ILA-R-C, na página 19.
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Figura 11: Vista perspetiva da placa de linha ILA-R-C

ILA-2R-C
A placa de linha de amplificador em linha de banda C com Raman dos dois lados (ILA-2R-C) integra as
funcionalidades do amplificador Raman e ILA-C.

Figura 12: Vista frontal da placa de linha ILA-2R-C
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Para detalhes sobre as portas da placa de linha ILA-2R-C, consulte Figura 20: Vista frontal do painel frontal
da placa de linha ILA-2R-C, na página 20.

Figura 13: Vista perspetiva da placa de linha ILA-2R-C

EITU
OEITU gere as interfaces do painel de controlo e inclui todas as interfaces externas do utilizador (temporização
e gestão). Está ligado ao controlador com um barramento Ethernet de 10 G redundante.
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Figura 14: Vista frontal do EITU

O seguinte é a lista das interfaces de utilizador disponíveis:

Conector coaxial para entrada RF de antena GPS (com
potência de +5 V na antena, se necessário) (1x)

1

Interface de Consola/Recetor Assíncrono
Universal/Transmissor (UART) (1x)

2

SFP para porta PTP ótica 1 GE (1588 e SyncE)

(2x)

3

SFP para canais de dados de utilizador (UDC) óticos
de 1 GE (2x)

4

USB 3.0 tipo A, 1,8 Amáx. @5 V/12 V (com suporte
para o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel) (3x)

5

Conector coaxial para sinal de sincronização de
10 MHz (bidirecional) (1x)

6

Conector coaxial para sinal de sincronização de 1 PPS
(bidirecional) (1x)

7

RJ45 para 1588 TOD (1x)8

Portas de gestão de Ethernet 10/100/1000 RJ-45 e
ligação de interconexão (ILINK) (3x)

9
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Módulos suportados
O Cisco NCS 1010 suporta os seguintes módulos passivos.

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel

O painel de comunicação suporta os seguintes módulos óticos passivos:

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

• Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel

Para mais informações sobre os módulos passivos, consulte Descrição Geral dos Módulos e Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel , na página 77 e Descrição geral do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch
Panel, na página 127.

LED Cisco NCS 1010
O Cisco NCS 1010 inclui vários LED para determinar o estado global do sistema e verificar o estado de
ligações, portas e componentes específicos do sistema.

LEDs do controlador
A unidade de controlador tem cinco LEDs para indicar o estado do sistema e o estado dos componentes.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
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Figura 15: Vista frontal do controlador

LED de estado Bluetooth Low Energy (BLE)1

LED de estado do sistema2

LED de estado da ventoinha3

LED de estado da fonte de alimentação4

LED de atenção5

Tabela 1: LEDs de estado do controlador

EstadoCorEstado predefinido do LED
(no momento em que é
ligado e quando o sistema
não está ativo)

LED

Não suportado.DesligadoDesligadoLED BLE
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EstadoCorEstado predefinido do LED
(no momento em que é
ligado e quando o sistema
não está ativo)

LED

Indica que a unidade do
controlador está a ser
LIGADA.

VermelhoVermelhoLED do sistema (durante
o arranque do
controlador)

Indica um carregamento
BIOS.

Vermelho (a piscar
lentamente)

Indica o carregamento do
sistema operativo.

Amarelo (a piscar
lentamente)

Indica uma falha de
arranque segura. Substitua
o controlador.

Vermelho (a piscar
rapidamente)

Indica que a unidade do
controlador não está bem
assente. Remova e
substitua o controlador
corretamente.

Amarelo (a piscar
rapidamente)

Indica um alarme
importante ou crítico.

VermelhoVermelhoLED do sistema (o
controlador está
operacional)

Indica um alarme de
menor importância.

Amarelo

O módulo está
operacional e não tem
alarmes ativos.

Verde

Indica que todas as
ventoinhas presentes no
chassi estão a funcionar
corretamente.

VerdeVermelhoLED da ventoinha

Indica que falta uma
ventoinha numa ranhura
ou que uma ventoinha está
avariada.

Vermelho

Indica que todas as PSU
presentes no chassi estão
a funcionar corretamente.

VerdeVermelhoLED PSU

Indica que falta uma PSU
numa ranhura, que está
avariada ou que não há
entrada de alimentação.

Vermelho

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
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EstadoCorEstado predefinido do LED
(no momento em que é
ligado e quando o sistema
não está ativo)

LED

Utilizado para identificar
um chassi específico num
rack ou numa sala. Isto é
utilizado para efeitos de
resolução de problemas,
tais como a substituição
da fibra e das unidades
que podem ser
substituídas no terreno.
Pode ser controlado
através do software CLI.

Utilize o comando
seguinte para ativar este
LED manualmente:

hw-module attention-led
location 0/RP0/CPU0

AzulDesligadoLED de atenção

LED da placa de linha
As placas de linha OLT (OLT-C, OLT-R-C) têm dois LED para indicar o estado do alarme da porta da linha,
dois LED para indicar o estado do alarme da porta adicionar/remover e quatro LED para indicar o estado do
alarme das portas do conector MPO. Os LED da porta MPO representam várias portas.
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Figura 16: Vista frontal do painel frontal da placa de linha OLT-C
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Figura 17: Vista frontal do painel frontal da placa de linha OLT-R-C

LED da porta de linha1

LED da porta adicionar/remover2

LED do conector MPO3

As placas de linha ILA (ILA-C, ILA-R-C, ILA-2R-C) têm quatro LED para indicar o estado de alarme da
porta de linha.
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Figura 18: Vista frontal do painel frontal da placa de linha ILA-C

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
18

Instalação de hardware Cisco NCS 1010
LED da placa de linha



Figura 19: Vista frontal do painel frontal da placa de linha ILA-R-C
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Figura 20: Vista frontal do painel frontal da placa de linha ILA-2R-C

LED da porta de linha1

Tabela 2: Estado dos LEDs de placa de linha

EstadoCorLED

Indica alarmes importantes ou
críticos, uma situação que pode ter
impacto no tráfego.

VermelhoLED da placa de linha

Indica um alarme de menor
importância.

Cor de laranja

Indica que o módulo está
operacional e não tem qualquer
alarme.

Verde

LED PSU
A PSU tem um LED para indicar o respetivo estado.
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Figura 21: Vista frontal da PSU CA

Figura 22: Vista frontal da PSU CC

LED1

A tabela seguinte apresenta informações sobre o LED PSU:

Tabela 3: Estado do LED PSU

EstadocorLED

Indica que não há entrada na PSU,
desde que a outra PSU esteja em
funcionamento.

ÂmbarLED PSU

Não há entrada em ambas as PSU.Desligado

Indica que a entrada na PSU é
válida.

Verde

LED da bandeja da ventoinha
A bandeja da ventoinha tem um LED para indicar o respetivo estado.
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Figura 23: Vista frontal da bandeja de ventoinhas

LED da bandeja da ventoinha1

A tabela seguinte apresenta informações sobre o LED da bandeja da ventoinha:

Tabela 4: Estado do LED da bandeja da ventoinha

EstadoCorLED

Indica que a velocidade da
ventoinha está fora do intervalo
esperado, como se a rotação
estivesse parada. Também indica
que a velocidade da ventoinha não
é legível.

ÂmbarLED da ventoinha

Indica uma avaria na bandeja da
ventoinha.

Vermelho

Indica que a bandeja da ventoinha
está a funcionar corretamente.

Verde

LED EITU
O EITU tem 12 LED que indicam o estado das respetivas portas.
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Figura 24: Vista frontal do EITU

LED das portas de cobre de Ethernet1

LED das portas SFP óticas de Ethernet2

LED GPS3

LED SINC4

Tabela 5: LED de estado do EITU

EstadoCorLED

A fase GPS está bloqueada.VerdeLED GPS

O GPS está ativo.Amarelo

O GPS não está ativo.Desligado

O GPS é utilizado.Vermelho
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EstadoCorLED

O núcleo de tempo é sincronizado
com uma fonte externa, incluindo
IEEE1588.

VerdeLED SINC

O sistema encontra-se no Modo
Ethernet síncrono.

A piscar com luz verde

Estado de aquisição ou de espera:
o núcleo de tempo está no estado
de aquisição ou nomodo de espera.

Âmbar

A sincronização do relógio do
núcleo de tempo está desativada ou
no estado de funcionamento livre.

Desligado

A ligação está ativa.VerdeLED das portas de cobre de
Ethernet (MGMT 0/1/2)

A ligação está ativa, mas sem
tráfego.

Amarelo

A ligação está ativa, mas com
tráfego.

Amarelo intermitente

Indica a presença de colisão de
tráfego ou duplex.

VerdeLED das portas SFP óticas de
Ethernet (PTP0/1, UDC 0/1)

A LIGAÇÃO está ativa, mas sem
tráfego.

Amarelo

A LIGAÇÃO está ativa, mas com
tráfego.

Amarelo intermitente
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C A P Í T U L O 2
Avisos e orientações de segurança

Antes de realizar qualquer tarefa indicada nesta publicação, tem de rever as orientações de segurança presentes
nesta secção para evitar ferimentos ou danos no equipamento. Note que esta secção apenas fornece orientações
e que não inclui todas as situações de perigo possíveis. Durante qualquer procedimento de instalação, proceda
sempre com cuidado e bom senso.

Reveja a lista completa de avisos de segurança disponíveis em Informações de conformidade com a
regulamentação e segurança - Cisco Network Convergence System 1010.

• Declarações de aviso padrão, na página 25
• Orientações de segurança gerais para segurança de pessoas e proteção de equipamentos, na página 28
• Precauções de segurança para instalação e remoção de módulos, na página 28
• Segurança com eletricidade, na página 29
• Orientações de ligação da alimentação , na página 29
• Precaução de segurança para perigo elétrico, na página 30
• Precaução de segurança para radiação laser, na página 30
• Prevenção de danos causados por descargas eletrostáticas , na página 31
• Declarações de conformidade regulamentar para NEBS, na página 31

Declarações de aviso padrão

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos
elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Leia as instruções de
instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia. Utilize o número de
declaração fornecido no final de cada declaração de aviso para localizar a respetiva tradução nos avisos
de segurança traduzidos deste dispositivo. Declaração 1071

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso
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Utilize os cabos de ligação, cabos elétricos, adaptadores CA e baterias fornecidos ou designados para
instalar o produto. A utilização de quaisquer outros cabos ou adaptadores pode provocar avarias ou
incêndio. A Lei relativa à segurança dos dispositivos e materiais elétricos proíbe a utilização de cabos
com certificação UL (com as letras "UL" ou "CSA" no cabo), não regulada pela lei ao mostrar "PSE"
no cabo, em qualquer outro dispositivo elétrico além dos produtos concebidos pela Cisco. Declaração
371

Aviso

Aconselha-se vivamente que leia as instruções de segurança antes de utilizar o produto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilize os cabos de ligação/cabos elétricos/adaptadores CA fornecidos ou designados para instalar o
produto.

Declaração 407

Aviso

Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia.
Declaração 1004

Aviso

Manuseamento da bateria:

Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou fugas de líquido inflamável ou gás:

• Substitua a bateria apenas com um tipo igual ou equivalente recomendado pelo fabricante.

• Não desmonte, esmague, fure nem utilize uma ferramenta afiada para remover, não submeta os
contactos externos a curto-circuito nem elimine a bateria a queimar.

• Não utilize se a bateria estiver amolgada ou dilatada.

• Não armazene nem utilize a bateria a uma temperatura > 70 graus Celsius.

• Não armazene nem utilize a bateria num ambiente de pressão de ar reduzida < 10,1 PSIA

Declaração 1015

Aviso

Os escudos e painéis de cobertura têm três funções importantes: reduzem o risco de choques elétricos
e incêndio, contêm as interferências eletromagnéticas (EMI) que podem perturbar outros equipamentos
e orientam o fluxo do ar de ventilação no interior do chassi. Não opere o sistema sem que todos os
cartões, escudos, tampas frontais e tampas traseiras estejam nos devidos lugares. Declaração 1029

Aviso
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O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos
nacionais. Declaração 1040

Aviso

Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073

Aviso

Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os
códigos elétricos locais e nacionais. Declaração 1074

Aviso

Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091

Aviso

Para mais informações sobre todas as declarações aplicáveis e respetivas traduções, consulte Informações de
segurança e de conformidade com as regulamentações - Cisco Network Convergence System 1010.

.

Nota
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Orientações de segurança gerais para segurança de pessoas
e proteção de equipamentos

• Para evitar lesões corporais durante a montagem ou a manutenção desta unidade num bastidor, deve
tomar precauções especiais para garantir que o sistema permanece estável. As orientações a seguir são
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Esta unidade deve ser montada na parte inferior do bastidor caso seja a única unidade no bastidor.

• Ao montar esta unidade num bastidor parcialmente cheio, carregue o bastidor de baixo para cima
com o componente mais pesado na parte inferior do bastidor.

• Se o bastidor for fornecido com dispositivos de estabilização, instale os estabilizadores antes da
montagem ou manutenção da unidade no bastidor.

• Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, proceda com cuidado quando ligar as unidades ao
circuito de alimentação, para não sobrecarregar a cablagem.

• São necessárias duas pessoas para erguer as secções pesadas do produto. Para evitar lesões, mantenha
as costas direitas e eleve-se com as pernas, não com as costas.

• Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, não utilize a unidade numa área com uma temperatura
superior à temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C.

• O mecanismo estabilizador do rack tem de estar no devido lugar ou o rack tem de ser aparafusado ao
piso antes da instalação ou de realizar intervenções técnicas. Se o rack não for estabilizado, este pode
provocar ferimentos.

• Para reduzir o risco de ferimentos, o chassi deve ser montado num rack que esteja permanentemente
ancorado a um edifício.

Precauções de segurança para instalação e remoção de
módulos

Certifique-se de que cumpre as seguintes precauções de segurança quando trabalhar com os módulos de
chassis.

Radiação laser invisível presente. Declaração 1016Aviso

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051

Aviso
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Segurança com eletricidade

Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os
códigos elétricos locais e nacionais. Declaração 1074

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio, explosão ou fugas de líquido inflamável ou gás:

• Substitua a bateria apenas com um tipo igual ou equivalente recomendado pelo fabricante.

• Não desmonte, esmague, fure nem utilize uma ferramenta afiada para remover, não submeta os
contactos externos a curto-circuito nem elimine a bateria a queimar.

• Não utilize se a bateria estiver amolgada ou dilatada.

• Não armazene nem utilize a bateria a uma temperatura > 70 graus Celsius.

• Não armazene nem utilize a bateria num ambiente de pressão de ar reduzida < 10,1 PSIA

Declaração 1015.

Aviso

Orientações de ligação da alimentação
Verifique a potência nas suas instalações para garantir que recebe energia limpa (isenta de picos e de ruído).

Certifique-se de que respeita as seguintes regras de segurança quando ligar as fontes de alimentação do
dispositivo.

Nunca elimine o condutor de terra nem opere o equipamento sem o condutor de terra devidamente
instalado. Contacte a autoridade de inspeção elétrica adequada ou um eletricista se tiver dúvidas sobre
a existência de uma ligação à terra correta. Declaração 1024

Aviso

Utilize apenas condutores de cobre. Declaração 1025Aviso

Este produto necessita de proteção contra curto-circuito (sobretensão), a ser fornecida como parte da
instalação do edifício. Instale apenas de acordo com os regulamentos de ligação nacionais e locais.
Declaração 1045

Aviso
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Precaução de segurança para perigo elétrico

Não introduza a mão numa ranhura vazia quando instalar ou remover um módulo. Os circuitos expostos
representam um perigo elétrico. Declaração 206

Aviso

O Cisco NCS 1010 pode ser configurado para uma fonte de alimentação CC. Não toque nos terminais com
partes do corpo ou objetos condutores enquanto estiverem energizados.

Precaução de segurança para radiação laser
O Cisco NCS 1010 está classificado como Risco de Nível 1M de acordo com a norma IEC 60825-2 e como
produto laser de classe 1/1M de acordo com a IEC 60825-1, uma vez que pode incluir fontes de laser integradas
de Classe 1 ou Classe 1M.

Figura 25: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

Figura 26: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M
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Declaração 291

Aviso

Radiação laser invisível presente. Declaração 1016Aviso

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051

Aviso

Prevenção de danos causados por descargas eletrostáticas
Uma descarga eletrostática (ESD) pode danificar o equipamento e afetar negativamente os circuitos elétricos.
Uma descarga eletrostática pode ocorrer quando placas de circuitos impressos são manuseadas incorretamente
e pode provocar falhas totais ou intermitentes. Quando remover e substituir módulos, respeite sempre estes
procedimentos de prevenção de descarga eletrostática:

• Assegure-se de que o chassi do dispositivo está eletricamente ligado à terra.

• Use uma pulseira anti-ESD e certifique-se de que esta está sempre em contacto com a pele.

• Manuseie os componentes apenas pelas pegas ou extremidades; não toque nas placas de circuitos impressos
nem nos conectores.

• Evite o contacto entre as placas de circuitos impressos e a sua roupa. Apenas a pulseira antiestática
protege os componentes contra tensões de descarga eletrostática no corpo; as tensões de descarga
eletrostática na roupa podem provocar danos.

Declarações de conformidade regulamentar para NEBS
As declarações de conformidade regulamentar e os requisitos do NEBS-GR-1089-CORE são discutidos nesta
secção.

As portas intraedifício (portas Ethernet de gestão) do equipamento ou subconjunto têm de utilizar
cablagem intraedifício protegida que esteja ligada à terra em ambas as extremidades. Declaração 7003

Aviso
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As portas intraedifício (portas Ethernet de gestão) do equipamento ou do subconjunto são adequadas
apenas para ligação a fios ou cabos intraedifício ou não expostos. As portas intraedifício do equipamento
ou do subconjunto não podem estar metalicamente ligadas a interfaces que, por sua vez, estejam ligadas
ao fornecedor de serviços de operador (OSP) ou aos respetivos fios em mais de 6 metros. Estas interfaces
destinam-se apenas a uma utilização intraedifício (portas tipo 2, 4, ou 4a, conforme descrito em GR-1089)
e requerem um isolamento dos cabos do OSP expostos. A adição de protetores principais não é uma
proteção suficiente para ligar estas interfaces por via metálica a um sistema de fios do OSP. Declaração
7005

Aviso

Os produtos com portas de alimentação CA destinados a implementações onde é utilizado um Dispositivo
de proteção antissobrecargas (SPD) no equipamento de serviço de alimentação CA (ver definição no
Código Elétrico Nacional). Declaração 7012

Este produto foi concebido para uma instalação Common Bonding Network (CBN). Declaração 7013

Este produto pode ser instalado em instalações ou localizações de telecomunicações de rede onde o
Código Elétrico Nacional se aplica. Declaração 8015 e 8016

A ligação de retorno CC deste sistema deve permanecer isolada da estrutura do sistema e do chassi
(DC-I). Declaração 7016
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C A P Í T U L O 3
Preparar a instalação do Cisco NCS 1010

Este capítulo explica a preparação para a instalação do Cisco NCS 1010.

• Conteúdo da embalagem, na página 33
• Desembalar e verificar o Cisco NCS 1010, na página 34

Conteúdo da embalagem
Pode pedir o Cisco NCS 1010 como um chassi montado (NCS1010-SYS) ou como um chassi vazio
(NCS1010-SA) juntamente com os componentes. Consulte PIDs, na página 157 para ver todos os PID dos
componentes NCS 1010.

O pacote expedido contém o seguinte:

• Chassi Cisco NCS.

• Kit de acessórios (NCS1010-ACC-KIT)― Inclui todo o hardware necessário para a instalação do chassi
no rack 19". Pode pedir os kits de acessórios para os racks ETSI (NCS1010-ETSI-KIT) e ANSI 23"
(NCS1010-23-KIT), conforme necessário. A tabela a seguir descreve os conteúdos dos kits de acessórios.

Tabela 6: Conteúdo do kit de acessórios

ÍndiceKit de acessórios

Este kit contém os seguintes itens para instalação
do chassi num rack de 19":

• Lingueta de ligação à terra com orifício duplo
(1x)

• Parafusos de cabeça abaulada M5 (2x)

• Parafusos de cabeça abaulada 12-24 (8x)

• Anilhas com dentes exteriores (2x)

• Distanciadores (2x)

• Calha de deslizamento esquerda (1x)

• Calha de deslizamento direita (1x)

• Cobertura de proteção (1x)

NCS1010-ACC-KIT
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ÍndiceKit de acessórios

Este kit contém os seguintes itens para instalação
do chassi num rack ANSI de 23":

• Adaptador de rack de 23" para 19"

• Parafusos 12–24 (14x)

NCS1010-23-KIT

Este kit contém os seguintes itens para instalação
do chassi num rack ETSI:

• Rack ETSI para adaptador de rack de 19"

• Parafusos M6 (8x)

• Adaptador de terra

NCS1010-ETSI-KIT

• Módulos que podem ser substituídos no terreno, tais como PSU, controlador, bandejas de ventoinha,
filtro de ar e placa de linha (a variante da placa de linha pedida pelo utilizador).

• Os cabos de alimentação CA e CC pedidos pelo utilizador. Consulte a secção Cabos suportados, na
página 161.

Desembalar e verificar o Cisco NCS 1010
Utilize esta tarefa para desembalar e verificar se todos os módulos de chassi necessários para a instalação
foram enviados.

Procedimento

Passo 1 Quando receber o equipamento Cisco NCS 1010 no local da instalação, abra a parte superior da caixa.
Passo 2 Remova os kits de acessórios e os forros de espuma da caixa. A caixa contém o Cisco NCS 1010 e outros

itens necessários para a instalação.
Passo 3 Para remover o chassi da embalagem, segure na parte lateral do chassi e eleve-o para fora da caixa.

Utilize estas orientações sobre elevação para evitar ferimentos ou danos no equipamento:

• Não eleve o equipamento sozinho; peça ajuda a outra pessoa para elevar o equipamento.
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Figura 27: Erguer o Cisco NCS 1010

Um chassi totalmente carregado pode pesar 19 kg (42 lb).

• Assegure que os pés estão bem apoiados; equilibre o peso do objeto entre os seus pés.

• Eleve o equipamento lentamente; não faça movimentos súbitos nem torça o corpo enquanto realiza a
elevação.

• Mantenha as costas direitas e eleve fazendo força nas pernas, e não nas costas. Quando se dobrar para
elevar equipamento, dobre os joelhos (não a cintura), para reduzir a tensão sobre os seus músculos
lombares.

Passo 4 Verifique se:

• O Cisco NCS 1010 não está danificado. Verifique se existem arranhões, deformações ou descoloração
no chassi Cisco NCS 1010.

• Os módulos enviados com o chassi ou em separado não estão danificados.

Passo 5 Se detetar danos no chassi ou nos módulos, contacte o seu técnico de vendas da Cisco para solicitar uma
substituição.
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C A P Í T U L O 4
Instalar o Cisco NCS 1010

Este capítulo contém as tarefas para instalar o Cisco NCS 1010.

• Compatibilidade do rack, na página 37
• Instalar a calha de deslizamento no rack, na página 38
• Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra, na página 42
• Avisos de alimentação elétrica para instalação do equipamento, na página 46
• Avisos de montagem em rack, na página 47
• Instalar o Cisco NCS 1010 num rack EIA/ANSI/ETSI, na página 48

Compatibilidade do rack
O chassi NCS1010 pode ser instalado num rack padrão EIA (19"), ANSI (23") ou ETSI.

• O rack pode ser do tipo dois postes ou do tipo quatro postes.

• Os racks de 19" e 23" têm de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».

• O rack ETSI tem de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».

Figura 28: Especificação do rack
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Dimensão Z do flange de
montagem

Centro-centro Y do
orifício de montagem do
rack

Abertura frontal do rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks de 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks de 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20.276")500,0 mm (19.68")Racks ETSI

Instalar a calha de deslizamento no rack
O comprimento da calha de deslizamento só encaixa nos postes frontais do rack de quatro postes. Como tal,
podem utilizar-se as mesmas calhas de deslizamento nos racks de dois e de quatro postes.

• Instalar a calha de deslizamento num rack EIA de 19", na página 38

• Instalar a calha de deslizamento num rack ANSI de 23", na página 39

• Instalar a calha de deslizamento num rack ETSI, na página 40

Instalar a calha de deslizamento num rack EIA de 19"
Utilize a seguinte tarefa para instalar a calha de deslizamento no rack EIA de dois ou de quatro postes.

Procedimento

Passo 1 Identifique o lado esquerdo e o lado direito da calha de deslizamento.
Passo 2 Coloque a calha de deslizamento esquerda no poste frontal esquerdo do rack.
Passo 3 Insira os quatro parafusos na calha de deslizamento, um a um.

Figura 29: Integração da calha de deslizamento - Rack EIA
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Calha de deslizamento1

8x parafusos de cabeça abaulada 12-242

Passo 4 Aperte os parafusos a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).
Passo 5 Da mesma forma, coloque a calha de deslizamento direita no poste frontal direito.

Instalar a calha de deslizamento num rack ANSI de 23"
Utilize a seguinte tarefa para instalar a calha de deslizamento num rack ANSI de dois ou de quatro postes.

Procedimento

Passo 1 Identifique o lado esquerdo e o lado direito das calhas de deslizamento.

A calha de deslizamento é colocada num rack ANSI com um adaptador de rack de 23" para rack de 19".

Passo 2 Identifique os adaptadores esquerdo e direito.
Passo 3 Fixe os adaptadores nos postes esquerdo e direito com os parafusos 12–24 disponíveis do kit de acessórios

(NCS1010-23-KIT).

Figura 30: Fixar o adaptador de 23"

Adaptador de rack de 23" para 19"1

Parafusos 12–24 (14x)2

Passo 4 Coloque a calha de deslizamento esquerda no adaptador esquerdo e insira os parafusos de cabeça abaulada
12–24.
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Figura 31: Integração da calha de deslizamento

Calha de deslizamento1

Parafusos de cabeça abaulada 12-24 (8x)2

Passo 5 Aperte os parafusos a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).
Passo 6 Da mesma forma, coloque a calha de deslizamento direita no poste direito.

Instalar a calha de deslizamento num rack ETSI
Utilize a seguinte tarefa para instalar a calha de deslizamento num rack ETSI de dois ou de quatro postes.

Procedimento

Passo 1 Identifique o lado esquerdo e o lado direito da calha de deslizamento.

A calha de deslizamento é colocada num rack ETSI com um ETSI para um adaptador de 19". Pode utilizar-se
o mesmo adaptador para o lado direito e esquerdo.

Passo 2 Fixe os adaptadores nos postes do lado esquerdo e direito com os quatro parafusos M6 disponíveis do kit de
acessórios (NCS1010-ETSI-KIT).
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Figura 32: Fixação de 19" para o adaptador ETSI

Rack ETSI para adaptador de rack de 19"1

Parafusos M6 (8x)2

Passo 3 Coloque a calha de deslizamento esquerda no adaptador esquerdo e insira os parafusos de cabeça abaulada
12-24 (4x).

Figura 33: Integração da calha de deslizamento - Rack ETSI

Passo 4 Aperte os parafusos a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).
Passo 5 Da mesma forma, aperte a calha de deslizamento direita no adaptador direito.
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Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra
Os requisitos gerais de energia e ligação à terra são:

• A instalação do sistema de encaminhamento deve respeitar os códigos elétricos nacional e local:

• Nos Estados Unidos: o código da National Fire Protection Association (NFPA - Associação Nacional
de Proteção Contra Incêndios) 70 e o Código Elétrico Nacional americano (NEC).

• No Canadá: o Código Elétrico Canadiano, I parte, CSA C22.1.

• Noutros países: da 1.ª parte à 7.ª parte da norma 60364 da Comissão Eletrotécnica Internacional -
"International Electrotechnical Commission" (IEC).

• São necessárias duas fontes de alimentação CA e CC separadas e independentes para fornecerem
redundância 2N ao sistema de alimentação. Cada fonte de alimentação requer o seu próprio disjuntor.

• Cada fonte de alimentação deve fornecer energia limpa ao local. Se necessário, instale um condicionador
de energia.

• O local deve fornecer proteção contra curtos-circuitos (sobretensão) aos dispositivos.

• O local deve dispor de uma ligação à terra correta para evitar danos provocados por relâmpagos e picos
de corrente.

A ligação da lingueta de terra também é obrigatória para a versão de chassis CA.Nota

• O planeamento elétrico do local deve incluir os requisitos de energia para qualquer terminal externo e
equipamento de teste que irá utilizar com o sistema.

Reveja os avisos de segurança no documentoRegulatory Compliance and Safety Information – Cisco Network
Convergence System 1010 (Cumprimento da Regulamentação e Informações de Segurança – Cisco Network
Convergence System 1010) antes de tentar instalar o chassi.

Nota

Aviso de ligação à terra
Tome nota dos seguintes avisos de ligação à terra:

O aparelho deve estar ligado a uma tomada com ligação à terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Declaração 414

Aviso
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Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, tem de ser incorporado na cablagem fixa um
dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso. Declaração 1022

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas condutores de cobre. Declaração 1025Aviso

Para reduzir o risco de choque elétrico, consulte as normas locais e nacionais para conhecer os
procedimentos de instalação e ligação à terra corretas das antenas. Declaração 1052

Aviso

Ligação à terra do Cisco NCS 1010
Na instalação do chassi, a lingueta de terra deve ser ligada em primeiro lugar.

Nesta tarefa, são fornecidos detalhes sobre a ligação à terra do chassi NCS 1010. Na instalação do chassi, a
lingueta de terra deve ser ligada em primeiro lugar.

Corrente de fuga elevada – É essencial haver uma ligação à terra permanente antes de ligar à fonte de
alimentação do sistema. Declaração 342

Aviso

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

Atenção

A lingueta de terra tem de ser fixada antes de colocar o chassi sob tensão.Nota

Procedimento

Passo 1 Ligue a lingueta de terra de uma das seguintes formas de acordo com os seus requisitos:

1. Para ligar a lingueta de terra no painel frontal:

• Aperte os dois parafusos superiores na calha de deslizamento esquerda.

• Alinhe o adaptador de terra (fornecido com o kit de acessórios ETSI (NCS1010-ETSI-KIT)) com os
dois orifícios inferiores para parafusos da calha de deslizamento.

• Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos inferiores a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).
Estes parafusos seguram o adaptador de terra e a calha de deslizamento.

• Coloque a lingueta de terra no adaptador de terra e insira os dois parafusos com as anilhas.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
43

Instalação de hardware Cisco NCS 1010
Ligação à terra do Cisco NCS 1010



• Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos a um binário de 3,1 N-m (27,4 lbs-pol.).

Figura 34: Fixação da lingueta de terra no adaptador de terra - rack ETSI

Adaptador de terra1

Parafusos de cabeça abaulada 12-242

Lingueta de terra3

Anilhas (2x)4

Parafusos M5 X 10 mmL (2x)5

A opção anterior «a» só pode ser utilizada para o rack ETSI.Nota

2. Para ligar a lingueta de terra no painel frontal:

• Coloque a lingueta no ponto previsto na traseira da calha de deslizamento esquerdo.

• Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos M5 X 10 mmL a um binário de 3,1 N-m
(27,4 lbs-pol.).
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Figura 35: Fixação da lingueta de terra na traseira da calha de deslizamento

Lingueta de terra1

Anilhas (2x)2

Parafusos M5 X 10 mmL (2x)3

3. Para fixar a lingueta de terra na traseira do chassi:

• Coloque a lingueta no ponto previsto no lado esquerdo da traseira do chassi. Deverá ver um símbolo
de ligação à terra junto ao ponto previsto para a lingueta de terra.

• Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos M5 X 10 mmL a um binário de 3,1 N-m
(27,4 lbs-pol.).

Figura 36: Fixação da lingueta de terra na traseira do chassi
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Lingueta de terra1

Anilhas (2x)2

Parafusos M5 X 10 mmL (2x)3

Quando utiliza as opções «a» e «b», a lingueta de terra permanece fixa nas calhas de deslizamento.
Isto permite-lhe remover o chassi sem necessitar de remover a lingueta de terra.

Nota

Se o rack ETSI não tiver acesso posterior, a lingueta de terra frontal (opção «a») tem de ser fixada
antes de montar o chassi NCS1010 nas calhas de deslizamento. Em todos os outros casos, pode
utilizar as duas opções traseiras de lingueta de terra (opções «b» e «c») que podem ser montadas
após o chassi estar montado nas calhas de deslizamento.

Nota

Passo 2 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 3 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 4 Ligue uma extremidade do cabo à terra da prateleira (cabo AWG n.º 6) ao ponto de massa através da lingueta.
Passo 5 Ligue a outra extremidade do cabo à terra da prateleira ao quadro do compartimento através de um conector

de lingueta, de acordo com as especificações do quadro do rack do equipamento.

Avisos de alimentação elétrica para instalação do equipamento
Tome nota dos seguintes avisos de segurança de alimentação elétrica:

Para reduzir o risco de choque elétrico, proteja os módulos com os parafusos fornecidos. Declaração
347.

Aviso

Antes de realizar qualquer um dos procedimentos, assegure que a alimentação está desligada do circuito
CC. Declaração 1003

Aviso

Este produto confia na instalação elétrica do edifício no que respeita à proteção contra curto-circuito
(sobretensão). Para reduzir o risco de choques elétricos ou incêndio, certifique-se de que o dispositivo
de proteção tem uma classificação não superior a: 20 A para CA e 40 A para CC. Declaração 1005.

Aviso

Esta unidade destina-se a uma instalação em áreas de acesso restrito. As áreas de acesso restrito podem
ser acedidas por pessoal qualificado, formado ou competente. Declaração 1017.

Aviso
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Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, proceda com cuidado quando ligar as unidades ao
circuito de alimentação, para não sobrecarregar a cablagem. Declaração 1018.

Aviso

Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, tem de ser incorporado na cablagem fixa um
dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso. Declaração 1022

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas condutores de cobre. Declaração 1025Aviso

Esta unidade pode ter mais do que uma ligação de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choques
elétricos, remova todas as ligações para desativar a unidade. Declaração 1028

Aviso

Os escudos e painéis de cobertura têm três funções importantes: reduzem o risco de choques elétricos
e incêndio, contêm as interferências eletromagnéticas (EMI) que podem perturbar outros equipamentos
e orientam o fluxo do ar de ventilação no interior do chassi. Não opere o sistema sem que todos os
cartões, escudos, tampas frontais e tampas traseiras estejam nos devidos lugares. Declaração 1029

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

Para reduzir o risco de choques elétricos, durante a instalação ou a substituição da unidade, a ligação
de terra deve ser sempre a primeira a ser realizada e a última a ser desligada. Declaração 1046

Aviso

Avisos de montagem em rack
Tome nota dos seguintes avisos de segurança de montagem em rack.
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São necessárias duas pessoas para erguer as secções pesadas do produto. Para evitar lesões, mantenha
as costas direitas e eleve-se com as pernas, não com as costas. Declaração 164

Aviso

Para evitar lesões corporais durante a montagem ou a manutenção desta unidade num bastidor, deve
tomar precauções especiais para garantir que o sistema permanece estável. As orientações a seguir são
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Esta unidade deve ser montada na parte inferior do bastidor caso seja a única unidade no bastidor.

• Ao montar esta unidade num bastidor parcialmente cheio, carregue o bastidor de baixo para cima
com o componente mais pesado na parte inferior do bastidor.

• Se o bastidor for fornecido com dispositivos de estabilização, instale os estabilizadores antes da
montagem ou manutenção da unidade no bastidor.

Declaração 1006

Aviso

Para evitar ferimentos ou danos no chassi, nunca tente elevar ou inclinar o chassi através das pegas
nos módulos, tais como fontes de alimentação, ventoinhas ou placas. Estes tipos de pegas não foram
concebidos para suportar o peso da unidade. Declaração 1032

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, não utilize a unidade numa área com uma temperatura
superior à temperatura ambiente máxima recomendada de 40 graus Celsius. Declaração 1047

Aviso

Instalar o Cisco NCS 1010 num rack EIA/ANSI/ETSI
Utilize esta tarefa para montar o chassi Cisco NCS 1010 num rack EIA/ANSI/ETSI.

• Deve suportar os chassis com a mão durante a instalação e substituição num poste do rack.

• As calhas de deslizamento só são utilizadas para posicionar os chassis. Para prevenir a queda acidental
dos chassis, certifique-se de que os fixa à calha de deslizamentos com os parafusos cativos.

Atenção

Antes de começar

As calhas de deslizamento só são utilizadas para posicionar os chassi. Consulte a secção Compatibilidade do
rack, na página 37.
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Procedimento

Passo 1 Instalar a calha de deslizamento no rack, na página 38.
Passo 2 Insira os chassis nas calhas de deslizamento montadas no rack.

Figura 37: Montar os chassis no rack

Chassi Cisco NCS 10101

Parafusos cativos2

Passo 3 Quando o chassi estiver completamente inserido, aperte os parafusos cativos nos distanciadores disponíveis
de cada lado da calha de deslizamento, com uma chave de parafusos Phillips número 2 a um binário de 1,5 N-m
(13,3 lbs-pol.).
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C A P Í T U L O 5
Instalar os módulos Cisco NCS 1010

Este capítulo descreve as tarefas para instalar os módulos Cisco NCS 1010.

Preencha sempre as ranhuras modulares do chassi Cisco NCS 1010 com os respetivos módulos (placa de
linha, controlador, PSU e bandejas de ventoinha). Substitua ou atualize os módulos (Inserção ou remoção
online - OIR) apenas quando a temperatura ambiente for inferior a 30 graus Celsius. Conclua a inserção ou
remoção online dos módulos no período de cinco minutos para evitar o sobreaquecimento dos componentes.

Atenção

• Instalar a PSU, na página 51
• Instalar o controlador, na página 56
• Instalar a placa de linha, na página 57
• Instalar a bandeja da ventoinha, na página 59
• Instalar o filtro da ventoinha, na página 61
• Instalar a cobertura de proteção, na página 62

Instalar a PSU
Utilize esta tarefa para instalar a PSU no chassi Cisco NCS 1010. Pode instalar duas PSU CA ou duas PSU
CC num chassi.

Procedimento

Passo 1 Oriente a PSU corretamente antes de a inserir.
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Passo 2 Utilizando a pega, faça deslizar a PSU para dentro da ranhura (apoie a PSU com a mão na parte de baixo) e
empurre-a até ouvir um clique; a direção de inserção é indicada na figura seguinte. O clique indica que a
unidade está encaixada.

A lingueta de bloqueio deve ser premida e libertada apenas para remover a PSU.Nota

Figura 38: Instalar a PSU

Unidade PSU1

Ligar a alimentação CA ao Cisco NCS 1010

O NCS 1010 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
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Figura 39: Etiqueta de especificação nominal para potência CA

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

• Entrada: 100-120 VCA, 12,5 A, 50-60 HzDC

Saídas: +12 V, 67 A Máx. +12 Vsb, 3 A Máx. Potência de saída total de 800 W.

• Entrada: 200-240 VCA, 7 A, 50-60 HzDC

Saídas: +12 V, 87,5 A Máx. +12 Vsb, 3 A Máx. Potência de saída total de 1050 W.

É necessário um disjuntor de dois polos para a instalação. A classificação do disjuntor de dois polos para cada
alimentação é de 16 A para uma tensão de entrada de 200 a 240 VCA, e 20 A para uma tensão de entrada de
100 VCA a 127 VCA.

Nota

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.

Passo 2 Ligue o cabo de alimentação CA ao conector do cabo no módulo de potência CA. Consulte Especificações
de cabo de alimentação, na página 161 para ver os cabos de alimentação CA suportados.
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Figura 40: Ligar o cabo de alimentação CA

Cabo de alimentação CA1

Passo 3 Feche as molas de retenção de cabo para fixar os cabos de alimentação e impedir a sua remoção acidental.

Ligar a alimentação CC ao Cisco NCS 1010

O NCS 1010 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
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Figura 41: Etiqueta de classificação para potência CC

Potências nominais CC:

• Entrada: 40-72 VCC, 35 A.

• Saída CC: +12 V, 87,5 A Máx. +12 Vsb, 3 A Máx. A potência de saída total não pode ultrapassar os
1050 W.

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 Cisco NCS 1010 a partir do painel de fusíveis.
Passo 3 Ligue os cabos de retorno e a bateria do escritório de acordo com as especificações de engenharia do painel

de fusíveis.
Passo 4 Ligue o cabo de alimentação CC ao conector do cabo no módulo de potência CC.

Utilize o cabo CAB-48DC-40A-8AWG ou NCS1010-DC-CBL-ET=. Recomendamos a utilização do
NCS1010-DC-CBL-ET= com o armário ETSI de 300 mm para manter a conformidade com a pegada de
300 mm. Consulte a secção Especificações de cabo de alimentação, na página 161.

Certifique-se de que liga o cabo de cor verde à terra.Nota
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Figura 42: Ligar a alimentação CC

Cabo de alimentação CC1

Instalar o controlador
Utilize esta tarefa para instalar o controlador no chassi Cisco NCS 1010.
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Procedimento

Passo 1 Oriente o controlador de forma correta antes de o inserir. Localize a etiqueta This Side Up (Este lado para
cima).

Passo 2 Segure na superfície superior e inferior do controlador com as mãos e insira-o na ranhura.

Figura 43: Instalar o controlador

Controlador1

Parafuso cativo2

Passo 3 Com uma chave de parafusos, aperte os dois parafusos cativos a um binário de 0,65 N-m (5,75 lbs-pol.).

Instalar a placa de linha
Utilize esta tarefa para instalar a placa de linha no chassi Cisco NCS 1010.

Procedimento

Passo 1 Oriente a placa de linha.
Passo 2 Alinhe as ranhuras de ambos os lados da placa de linha com os guias de deslizamento disponíveis no interior

do chassi.
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Figura 44: Chassi Cisco NCS 1010

Conector do painel traseiro1

Guias de deslizamento2

Figura 45: Inserir a placa de linha

Ranhuras1

Pega2

Parafusos cativos (dois parafusos cativos em cada
lado da placa de linha)

3

Passo 3 Inserir uma placa de linha no chassi.

Utilize a pega apenas para empurrar e puxar a placa de linha do chassi. Não utilize a pega para
transportar a placa de linha. Para evitar quedas acidentais, suporte as partes superior e inferior da
placa de linha com a mão enquanto a remove ou insere.

Atenção
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Passo 4 Aperte os parafusos cativos disponíveis nas pegas da esquerda e da direita da placa de linha, utilizando uma
chave de parafusos com um binário de 1,5 N-m (13,3 lbs-pol.).

Instalar a bandeja da ventoinha
Utilize esta tarefa para instalar as bandejas da ventoinha no chassi. o chassi pode acomodar duas bandejas de
ventoinha.

Procedimento

Passo 1 Oriente a bandeja da ventoinha com a ajuda do pino guia na bandeja da ventoinha antes de a inserir. Localize
a etiqueta This Side Up (Este lado para cima).

Figura 46: Vista frontal da bandeja de ventoinhas
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Figura 47: Vista traseira da bandeja de ventoinhas

Pino guia1

Passo 2 Segurando nas pegas com ambas as mãos, introduza a bandeja da ventoinha na ranhura frontal do chassi.

Figura 48: Inserir uma bandeja de ventoinhas

Bandeja da ventoinha1

Parafuso cativo2

Passo 3 Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos cativos nos cantos da bandeja de ventoinhas a um binário
de 0,65 N-m (5,75 lbs-pol.).
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O parafuso cativo esquerdo é inserido no chassi e o parafuso cativo direito é inserido na placa de linha.

Passo 4 Repita os passos anteriores para inserir e fixar a segunda bandeja de ventoinhas.

Instalar o filtro da ventoinha
Utilize esta tarefa para montar o filtro da ventoinha no chassi Cisco NCS 1010.

Procedimento

Passo 1 Alinhe os quatro parafusos cativos no filtro da ventoinha com os respetivos distanciadores nas bandejas da
ventoinha. Localize a etiqueta This Side Up (Este lado para cima).

Figura 49: Instalação do filtro da ventoinha

Filtro da ventoinha1

Parafuso cativo2

Passo 2 Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos cativos a um binário de 0,65 N-m (5,75 lbs-pol.).
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Instalar a cobertura de proteção
Utilize esta tarefa para instalar a tampa plástica transparente para proteger a placa frontal da placa de linha,
após ligar as fibras a esta placa.

Procedimento

Passo 1 Alinhe o pino guia disponível na traseira da tampa com o orifício na placa de linha.

Figura 50: Vista traseira da cobertura de proteção

Parafusos cativos1

Pino guia2

Passo 2 Alinhe os distanciadores com os orifícios disponíveis nos suportes de montagem do chassi e aperte-os.
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Figura 51:

Cobertura de proteção1

Distanciadores2

Parafusos cativos3

Passo 3 Aperte os parafusos cativos disponíveis na cobertura de proteção, de modo a ficarem fixados nos distanciadores.

Remova a cobertura de proteção para aceder à placa frontal da placa de linha e reinstale após ligar as fibras.
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C A P Í T U L O 6
Remover e substituir os Módulos Cisco NCS 1010

Este capítulo descreve as tarefas para remover e substituir os módulos Cisco NCS 1010.

Preencha sempre as ranhuras modulares do chassi Cisco NCS 1010 com os respetivos módulos (placa de
linha, controlador, PSU e bandejas de ventoinha). Substitua ou atualize os módulos (Inserção ou remoção
online - OIR) apenas quando a temperatura ambiente for inferior a 30 graus Celsius. Conclua a inserção ou
remoção online dos módulos no período de cinco minutos para evitar o sobreaquecimento dos componentes.

Atenção

Esta unidade pode ter mais do que uma ligação de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choques
elétricos, remova todas as ligações para desativar a unidade. Declaração 1028

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073

Aviso
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Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089.

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091

Aviso

A altitude máxima de funcionamento do OIR é de 1800 m.Nota

• Remover e substituir o controlador, na página 66
• Remover e substituir a PSU, na página 67
• Remover e substituir o filtro da ventoinha, na página 69
• Remover e substituir a bandeja da ventoinha, na página 70
• Remover e substituir uma placa de linha , na página 71
• Eliminar dados no disco com Eliminação segura, na página 73

Remover e substituir o controlador
Utilize esta tarefa para remover e substituir o controlador no chassi Cisco NCS 1010.

Procedimento

Passo 1 Utilizando uma chave de parafusos, desaperte os dois parafusos cativos no controlador.
Passo 2 Puxe a pega para fora do controlador
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Passo 3 Segurando na pega com uma mão e suportando o controlador com a outra mão, retire cuidadosamente o
controlador da ranhura.

Figura 52: Remover o controlador

Controlador1

Parafusos cativos2

Pega3

O que fazer a seguir

Para substituir o controlador, consulte Instalar o controlador, na página 56.

Remover e substituir a PSU
Utilize esta tarefa para remover e substituir a PSU no chassi Cisco NCS 1010.

Antes de começar

Remova as ligações à PSU:

• Desligue a alimentação do disjuntor antes de desligar a alimentação da PSU.

• Remova o cabo do retentor e a PSU, em caso de instalação de uma PSU CA.

• Desengate o bloqueio disponível no conector do cabo CC da PSU CC para remover o cabo.
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Procedimento

Passo 1 Pressione a lingueta de bloqueio para a direita para desbloquear.

Figura 53: Lingueta de bloqueio da fonte de alimentação CA

Figura 54: Lingueta de bloqueio da fonte de alimentação CC

Lingueta1
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Figura 55: Remover a PSU

Passo 2 Segurando na PSU com uma mão, puxe cuidadosamente a PSU para fora da ranhura.

O que fazer a seguir

Para substituir a PSU, consulte Instalar a PSU, na página 51.

Remover e substituir o filtro da ventoinha
O filtro da ventoinha remove o pó da ventoinha puxado para dentro do chassi pelas bandejas da ventoinha.
Se os filtros da ventoinha estiverem danificados ou obstruídos com pó, têm de ser substituídos por um novo
filtro da ventoinha. A não substituição de um filtro da ventoinha em más condições pode resultar numa
circulação de ar insuficiente através do chassi e dos alarmes ambientais de temperatura.

Utilize esta tarefa para remover e substituir o filtro da ventoinha.

A primeira inspeção do filtro da ventoinha tem de ser realizada seis meses após a primeira instalação do filtro
da ventoinha. Os filtros do ar têm de ser inspecionados de três em três meses após a inspeção inicial aos seis
meses, sendo substituídos se estiverem sujos. Os filtros da ventoinha não podem ser reutilizados. Substitua
por um filtro de ventoinha novo. Recomenda-se que tenha filtros de ventoinha em inventário.

Nota

Procedimento

Passo 1 Desaperte os quatro parafusos cativos no filtro da ventoinha dos distanciadores nas bandejas da ventoinha.
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Figura 56: Remover o filtro da ventoinha

Filtro da ventoinha1

Parafuso cativo2

Passo 2 Remova cuidadosamente o filtro da ventoinha da bandeja da ventoinha.

O que fazer a seguir

Para substituir o filtro da ventoinha, consulte Instalar o filtro da ventoinha, na página 61.

Remover e substituir a bandeja da ventoinha
Utilize esta tarefa para remover e substituir a bandeja da ventoinha no chassi Cisco NCS 1010.

A duração da Inserção e remoção online (OIR) da unidade da bandeja da ventoinha a uma temperatura ambiente
de 30 graus Celsius é de cinco minutos.

Só deve ser removida uma bandeja da ventoinha de cada vez. A remoção de ambas as bandejas da ventoinha
em simultâneo provoca o sobreaquecimento e pode levar a uma paragem inesperada do sistema.

Atenção

Antes de começar

Remover e substituir o filtro da ventoinha.
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Procedimento

Passo 1 Desaperte os parafusos cativos (um do lado esquerdo e outro do lado direito) com uma chave de parafusos.
Passo 2 Utilize a pega para puxar a bandeja da ventoinha para fora do chassi.

Figura 57: Remover a bandeja da ventoinha

Ventoinha1

Parafuso cativo2

Passo 3 Repita o Passo 1 e o Passo 2 para remover a segunda bandeja da ventoinha.

O que fazer a seguir

Para substituir a bandeja da ventoinha, consulte Instalar a bandeja da ventoinha, na página 59.

Remover e substituir uma placa de linha
Utilize esta tarefa para remover e substituir a placa de linha no chassi Cisco NCS 1010.

Antes de começar

• Remover e substituir o filtro da ventoinha.

• Remover e substituir a bandeja da ventoinha.
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• Desaperte os parafusos cativos apertados nos distanciadores e remova estes últimos para remover a
cobertura de proteção.

• Siga o procedimento de remoção e substituição da placa de linha apenas quando a temperatura
for inferior a 30 graus Celsius e conclua a operação em cinco minutos para prevenir o
sobreaquecimento dos componentes do chassi.

• Certifique-se de que remove e substitui o filtro da ventoinha, as bandejas da ventoinha, a cobertura
de proteção e a placa de linha no tempo limite de cinco minutos.

• Uma vez que as bandejas da ventoinha são alimentadas através da placa de linha, tem de substituir
a placa de linha antes de instalar as bandejas da ventoinha sobre a mesma.

Atenção

Procedimento

Passo 1 Desaperte os parafusos cativos disponíveis nas pegas da placa de linha.
Passo 2 Puxe as pegas da placa de linha e, cuidadosamente, remova a placa do chassi.

Utilize as pegas apenas para empurrar e puxar a placa de linha do chassi. Não utilize as pegas para
transportar a placa de linha. Para evitar quedas acidentais, suporte as partes superior e inferior da
placa de linha com a mão enquanto a remove ou insere.

Atenção

Figura 58: Remover a placa de linha

Pega1
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Parafusos cativos2

O que fazer a seguir

Para substituir a placa de linha, consulte Instalar a placa de linha, na página 57.

Eliminar dados no disco com Eliminação segura
Quando o NCS 1010 registar falhas, contacte o TAC para abrir um pedido de Autorização para Devolução
de Materiais (RMA). Antes de abrir um pedido de RMA, o utilizador pode eliminar os dados nos discos NCS
1010 com segurança através da funcionalidade Eliminação segura.

Utilize este procedimento apenas durante a RMA.Aviso

Antes de começar

A unidade NCS 1010 prevista para RMA tem de ser retirada do centro de dados e da rede. O utilizador tem
de aceder ao NCS 1010 apenas através da porta da consola.

Procedimento

Passo 1 Quando o NCS 1010 arranca (reinicialização), é apresentada a seguinte mensagem.

Version 2.19.1266. Copyright (C) 2019 American Megatrends, Inc.
BIOS Date: 07/09/2019 14:44:28 Ver: 0ACHI420
Press <DEL> or <ESC> to enter setup.
Press DEL or ESC key to enter BIOS.

Prima a tecla DEL ou ESC para entrar na BIOS.

Passo 2 Selecione o separador Advanced (Avançado) com as teclas de setas.

Os detalhes de segurança do disco, tais como a Eliminação segura HDD, são apresentados no separador
Avançado.

Passo 3 Selecione HDD Secure Erase (Eliminação segura HDD) para eliminar os dados em segurança.

É apresentada a lista de SSD que suportam a Eliminação segura. D:13 é o SSD da CPU e D:14 é o SSD do
chassi.

Passo 4 Selecione o SSD a partir do qual pretende eliminar os dados com as teclas das setas.
Passo 5 Selecione Yes (Sim) nos ecrãs de Confirmação.

Após estas confirmações, o sistema avança para uma eliminação segura dos dados no SDD selecionado.
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P A R T E II
Instalação de hardware do Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel

• Descrição Geral dos Módulos e Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel , na página 77
• Orientações de segurança para módulos e patch panel de comunicação, na página 85
• Preparar a instalação dos Módulos e do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 91
• Instalar os Módulos e o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 95
• Remover e substituir os Módulos e o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 121





C A P Í T U L O 7
Descrição Geral dos Módulos e Cisco NCS 1000
Breakout Patch Panel

Este capítulo fornece uma descrição geral do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e dos Cisco NCS 1000
Breakout Modules.

Neste capítulo, «painel de comunicação» refere-se ao «Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel» e «módulos
de comunicação» refere-se aos «Cisco NCS 1000 Breakout Modules».

Nota

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 77
• Módulos de Comunicação Cisco NCS 1000, na página 78

Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
O Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel é um patch panel de comunicação modular incolor. É alimentado
pelo chassi NCS 1010 com um único cabo USB 3.0 a partir do NCS 1010 EITU. O painel de comunicação
contém quatro ligações USB 2.0 que alimentam os módulos de comunicação. Permite a ligação entre as placas
de linha OLT-C e OLT-R-C instaladas no chassi NCS 1010 e os quatro módulos de comunicação com cabos
MPO. O painel de comunicação suporta até 72 canais mux/demux incolores e 8 interligações direcionais. O
painel de comunicação tem 4 RU e guias de fibra ajustáveis para encaminhamento da fibra. As ranhuras vazias
estão cobertas por tampas fictícias. O painel é expedido com conectores USB 2.0 ligados às tampas fictícias
correspondentes. A tampa plástica transparente pode ser instalada na frente do painel para proteger a fibra. O
painel é concebido para encaixar num rack de 19 polegadas. O painel também pode ser instalado no rack ETSI
e no de 23 polegadas com suportes adaptadores.
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Figura 59: NCS1K-BRK-SA

Módulos de Comunicação Cisco NCS 1000
Os módulos de comunicação são um conjunto de três unidades de comunicação ótica. Os módulos podem ser
ligados às portas do conector A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 e A/D 28–33MPO das placas de linha OLT-C
e OLT-R-C para fornecer ligações internas ao nó ROADM e aos canais locais de adição/remoção.

Os painéis de comunicação são alimentados através de uma ligação USB 3.0 a partir do chassi NCS 1010. Os
módulos monitorizam sinais, verificam ligações e obtêm dados de inventário.

Os módulos têm dois modos de funcionamento:

• Modo de baixa potência — Obtém apenas os dados de inventário.

• Modo de alta potência — Disponibiliza funcionalidades completas de monitorização e verificação.

Os três módulos de comunicação podem ser utilizados em banda C.
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Placa frontal dos módulos de comunicação

Figura 60: Placa frontal dos módulos de comunicação

O painel de comunicação suporta os seguintes módulos de comunicação:

• NCS1K-BRK-8

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
79

Instalação de hardware do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Módulos de Comunicação Cisco NCS 1000



Figura 61: Módulo de comunicação de 8 portas

O módulo NCS1K-BRK-8 proporciona a comunicação de 16 fibras a partir de um conector MPO-24 a
8 conectores de placa de linha duplex. Essencialmente, este realiza uma adaptação da ligação ótica dos
conectores MPO-a-LC para os sinais ADD/DROP das portas MPO das placas de linha OLT. Cada porta
(MPO e LC) disponibilizamonitorização da alimentação com capacidade de deteção de tom. Um loopback
ótico filtrado (191.175 THz) de uma porta de entrada MPO (fibra-1) a todas as portas de saída MPO está
disponível para verificação da ligação.

• NCS1K-BRK-16

Figura 62: Módulo de comunicação de 16 portas

O módulo NCS1K-BRK-16 proporciona a comunicação de 16 fibras a partir de um conector MPO-24 a
16 conectores LC duplex. Os sinais em cada fibra a partir das portas de entrada MPO são divididos por
duas portas de saída LC por um divisor ótico de 1x2. Os sinais das duas portas de entrada LC adjacentes
são combinados numa única porta de saídaMPO através de um acoplador ótico de 1x2. Cada porta (MPO
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e LC) disponibiliza monitorização da alimentação com capacidade de deteção de tom. Um loopback
ótico filtrado (191.175 THz) de uma porta de entrada MPO (fibra-1) a todas as portas de saída MPO está
disponível para verificação da ligação.

• NCS1K-BRK-24

Figura 63: Módulo de comunicação de 24 portas

O módulo NCS1K-BRK-24 proporciona a comunicação de 16 fibras a partir de um conector MPO-24 a
24 conectores LC duplex. Os sinais em cada fibra a partir das portas de entrada MPO são divididos por
três portas de saída LC por um divisor ótico de 1x3. Os sinais das três portas de entrada LC adjacentes
são combinados numa única porta de saída de fibra MPO através de um acoplador ótico de 1x3. Cada
porta (MPO e LC) disponibiliza monitorização da alimentação com capacidade de deteção de tom. Um
loopback ótico filtrado (191.175 THz) de uma porta de entrada MPO (fibra-1) a todas as portas de saída
MPO está disponível para verificação da ligação.

Para mais informações sobre os detalhes das portas dos módulos de comunicação, consulte a Ficha de dados
Cisco NCS 1010.

Descrições da etiqueta na porta dos módulos de comunicação

Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-8

ONCS1K-BRK-8 está equipado com 1x conectorMPO-24 (com apenas 16 fibras ligadas) e com 8x conectores
LC-duplex.
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Tabela 7: Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-8

NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz,
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorPorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Os sinais de 191.275
até 191 THz são
filtrados de/para as
portas
DIR-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0-185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCDIR-i-TX/RX
(i=1–8)

Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-16

O NCS1K-BRK-16 está equipado com 1x conector MPO-24 (com apenas 16 fibras ligadas) e com 16x
conectores LC-duplex.

Tabela 8: Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-16

NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz,
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorPorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)

Os sinais de 191.275
até 191 THz são
filtrados de/para as
portas CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–16)

Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-24

O NCS1K-BRK-24 está equipado com 1x conector MPO-24 (com apenas 16 fibras ligadas) e com 24x
conectores LC-duplex.

Tabela 9: Descrição da etiqueta na porta NCS1K-BRK-24

NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz,
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorPorta

—197.2–185.9
(1520–1612)

COMMPO/MPTCOM-TX/RXi,
(i=1–8)
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NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz,
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorPorta

Os sinais de 191.275
até 191 THz são
filtrados de/para as
portas CH-i-TX/RX.

197.2–191.275
(1520–1567.34)

191.0–185.9
(1569.6–1612)

TX-i-RXLCCH-i-TX/RX
(i=1–24)

LED do módulo de comunicação
Os LED do módulo de comunicação indicam o estado do sistema e o estado das portas óticas.

Existem LED de quatro cores (verde, âmbar, vermelho e azul) junto da cada porta ótica (COM, DIR-i e CH-i)
para indicar o estado da porta. As portas óticas variam consoante o módulo de comunicação. Os LED podem
ser definidos como intermitente para destacar por porta específica para efeitos de depuração.

Tabela 10: LED de estado da porta ótica

EstadoCorLED

A porta está fora de serviçoDesligadoCOM, DIR-i
ou CH-i

A porta está a funcionar sem problemasVerde fixo

A porta está em manutençãoVerde intermitente rápido

A porta está pronta para o serviço AINS.Verde intermitente lento

A porta está em funcionamento com um problema menor.Âmbar fixo

A porta está em funcionamento com um problema grave.Vermelho fixo

A porta exige atenção, por exemplo, para instruir o utilizador quanto
à cablagem.

Azul fixo

Indica o estado ativo da ligação USB.LigadoACT

Indica a condição de atenção para a ligação USB.LigadoATN
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C A P Í T U L O 8
Orientações de segurança para módulos e patch
panel de comunicação

Antes de realizar qualquer procedimento indicado nesta publicação, tem de rever as orientações de segurança
presentes nesta secção para evitar ferimentos ou danos no equipamento. Note que esta secção apenas fornece
orientações e que não inclui todas as situações de perigo possíveis. Durante qualquer procedimento de
instalação, proceda sempre com cuidado e bom senso.

Reveja a lista completa de avisos de segurança disponíveis em Informações de conformidade com a
regulamentação e segurança - Cisco Network Convergence System 1010.

• Declarações de aviso padrão, na página 85
• Informações de segurança, na página 87
• Restrições nas emissões de radiação laser, na página 87
• Segurança de laser durante a operação, na página 88
• Segurança elétrica, na página 89

Declarações de aviso padrão

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos
elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Leia as instruções de
instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia. Utilize o número de
declaração fornecido no final de cada declaração de aviso para localizar a respetiva tradução nos avisos
de segurança traduzidos deste dispositivo. Declaração 1071

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso
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Utilize os cabos de ligação, cabos elétricos, adaptadores CA e baterias fornecidos ou designados para
instalar o produto. A utilização de quaisquer outros cabos ou adaptadores pode provocar avarias ou
incêndio. A Lei relativa à segurança dos dispositivos e materiais elétricos proíbe a utilização de cabos
com certificação UL (com as letras "UL" ou "CSA" no cabo), não regulada pela lei ao mostrar "PSE"
no cabo, em qualquer outro dispositivo elétrico além dos produtos concebidos pela Cisco. Declaração
371

Aviso

Aconselha-se vivamente que leia as instruções de segurança antes de utilizar o produto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilize os cabos de ligação/cabos elétricos/adaptadores CA fornecidos ou designados para instalar o
produto.

Declaração 407

Aviso

Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia.
Declaração 1004

Aviso

Os escudos e painéis de cobertura têm três funções importantes: reduzem o risco de choques elétricos
e incêndio, contêm as interferências eletromagnéticas (EMI) que podem perturbar outros equipamentos
e orientam o fluxo do ar de ventilação no interior do chassi. Não opere o sistema sem que todos os
cartões, escudos, tampas frontais e tampas traseiras estejam nos devidos lugares. Declaração 1029

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos
nacionais. Declaração 1040

Aviso

Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073

Aviso
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Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os
códigos elétricos locais e nacionais. Declaração 1074

Aviso

Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091

Aviso

Para mais informações sobre todas as declarações aplicáveis e respetivas traduções, consulte Informações de
segurança e de conformidade com as regulamentações - Cisco Network Convergence System 1010.

Nota

Informações de segurança
Antes de instalar, operar ou reparar, leia o documento Informações de segurança e de conformidade com as
regulamentações - Cisco Network Convergence System 1010 para conhecer a informação de segurança e os
avisos traduzidos.

As unidades estão em conformidade com as normas GR 1089, UL60950/CSA 22.2 N.º 60950-00 e IEC 60950.

Restrições nas emissões de radiação laser
A etiqueta de aviso e segurança do laser da Classe 1M afixada nos módulos óticos passivos indica que o
produto nunca deve ser utilizado ou instalado numa rede ótica com emissões superiores à Classe 1M.

Radiação laser Classe 1M quando aberto. Não observe diretamente com instrumentos óticos.Declaração
281

Aviso
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Segurança de laser durante a operação
O Cisco NCS 1010 está classificado como Risco de Nível 1M de acordo com a norma IEC 60825-2 e como
produto laser de classe 1/1M de acordo com a IEC 60825-1, uma vez que pode incluir fontes de laser integradas
de Classe 1 ou Classe 1M.

Figura 64: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

Figura 65: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

Declaração 291

Aviso

Radiação laser invisível presente.Declaração 1016Aviso

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos.Declaração 1051

Aviso
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Segurança elétrica
Osmódulos óticos passivos são passivos ótica e eletricamente e não exigem ligações elétricas. Não se aplicam
descargas eletrostáticas (ESD) nem outras considerações de segurança elétrica.
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C A P Í T U L O 9
Preparar a instalação dos Módulos e do Cisco
NCS 1000 Breakout Patch Panel

Este capítulo explica como preparar a instalação do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e dos Cisco NCS
1000 Breakout Modules.

Neste capítulo, «painel de comunicação» refere-se ao «Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel» e «módulos
de comunicação» refere-se aos «Cisco NCS 1000 Breakout Modules».

Nota

• Conteúdo da embalagem, na página 91
• Desembalar e Verificar os Módulos de Comunicação e o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na
página 92

Conteúdo da embalagem
Pode encomendar o painel de comunicação e os módulos de comunicação separadamente. O pacote do painel
de comunicação contém o kit de acessórios do rack de 19 polegadas como predefinição. Se necessário, pode
pedir os kits de acessórios ETSI e ANSI de 23" separadamente. O painel de comunicação e os módulos de
comunicação são expedidos separadamente. Consulte PIDs, na página 157 para ver todos os PID dos
componentes do painel de comunicação e dos módulos de comunicação.

O pacote do painel de comunicação expedido contém o seguinte:

• Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel.

• Kit de acessórios (NCS1K-BRK-KIT) ― Inclui todo o hardware necessário para a instalação do patch
panel de comunicação no rack ANSI de 19". Pode pedir os kits de acessórios para os racks ETSI
(NCS1K-ETSI-KIT) e ANSI 23" (NCS1K-23-KIT), conforme necessário. A tabela a seguir descreve os
conteúdos dos kits de acessórios.
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Tabela 11: Conteúdo do kit de acessórios

ÍndiceKit de acessórios

Este kit contém os seguintes itens para instalação do patch panel num rack de 19
polegadas:

• Placa frontal plástica (1)

• Parafusos de cabeça abaulada 12–24 x 0,50 polegadas de comprimento (8)

• Lingueta de ligação à terra com orifício duplo (1)

• Anilhas de bloqueio para parafusos M5 (2)

• Parafusos de cabeça abaulada M5 x 10 mm de comprimento (2)

• Tiras de velcro de 6 polegadas para gestão de fibra (15)

NCS1K-BRK-KIT

Este kit contém os seguintes itens para instalação do patch panel num rack ETSI de
21 polegadas:

• Parafusos de cabeça abaulada M6 x 20 mm de comprimento (12)

• Suportes adaptadores em forma de Z (2)

NCS1K-ETSI-KIT

Este kit contém os seguintes itens para instalação do patch panel num rack ANSI
de 23 polegadas:

• Parafusos de cabeça abaulada de 12–24 x 0,5 polegadas de comprimento (12)

• Suporte adaptador direito (1)

• Suporte adaptador esquerdo (1)

NCS1K-23-KIT

O pacote do módulo de comunicação contém o seguinte:

• Módulos de comunicação

• Formulário de relatório de teste de produção. O formulário tem o número da peça e o número de série
do fabricante, o número da peça do produto Cisco, a data e a descrição do dispositivo.

Desembalar e Verificar os Módulos de Comunicação e o Cisco
NCS 1000 Breakout Patch Panel

O painel de comunicação e os módulos de comunicação são expedidos em pacotes separados. Esta tarefa
descreve os passos para desembalar e verificar ambos os componentes.
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Procedimento

Passo 1 Quando receber o painel de comunicação e os módulos de comunicação no local da instalação, abra a parte
superior da caixa.

Passo 2 Desembale e inspecione o painel de comunicação e os módulos de comunicação.

Para mais informações sobre os conteúdos do pacote, consulte Conteúdo da embalagem, na página 91.

Passo 3 Para remover o painel de comunicação ou os módulos de comunicação, segure de lado no mesmo e erga-o
para fora da caixa.

Passo 4 Em caso de danos, telefone para o seu técnico de vendas da Cisco para obter uma substituição.
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C A P Í T U L O 10
Instalar os Módulos e o Cisco NCS 1000 Breakout
Patch Panel

Este capítulo contém tarefas para instalar o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e os Cisco NCS 1000
Breakout Modules.

Neste capítulo, «painel de comunicação» refere-se ao «Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel» e «módulos
de comunicação» refere-se aos «Cisco NCS 1000 Breakout Modules».

Nota

• Compatibilidade do rack, na página 95
• Descrição da ligação à terra, na página 96
• Avisos de montagem em rack, na página 99
• Instalar os suportes adaptadores do painel de comunicação, na página 100
• Instalar o NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 101
• Instalar os NCS 1000 Breakout Modules, na página 103
• Gestão de cabos do painel de comunicação, na página 111
• Instalar a cobertura plástica no painel de comunicação, na página 117
• Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica, na página 118
• Materiais de limpeza fornecidos pelo cliente, na página 119
• Limpeza dos adaptadores de antepara de acoplamento, na página 119
• Limpar os conectores do cabo de fibra ótica, na página 120

Compatibilidade do rack
O Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel pode ser instalado num rack padrão ANSI/EIA (19"), ANSI (23")
ou ETSI (21").

• O rack pode ser do tipo dois postes ou do tipo quatro postes.

• Os racks de 19" e 23" têm de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».

• O rack ETSI tem de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».
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Figura 66: Especificação do rack

Dimensão Z do flange de
montagem

Centro-centro Y do
orifício de montagem do
rack

Abertura frontal do rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks ANSI 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks ANSI 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20.276")500,0 mm (19.68")Racks ETSI 21"

Descrição da ligação à terra
A superfície não pintada entre o suporte adaptador, os módulos óticos e os patch panels garante uma correta
ligação à terra dos patch panels de comunicação. O suporte adaptador, os suportes retos do adaptador e os
suportes do adaptador em Z não são pintados e são tratados com acabamento condutor.

Aviso de ligação à terra
Tome nota dos seguintes avisos de ligação à terra:

O aparelho deve estar ligado a uma tomada com ligação à terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Declaração 414.

Aviso

Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, tem de ser incorporado na cablagem fixa um
dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso. Declaração 1022.

Aviso
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Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas condutores de cobre. Declaração 1025.Aviso

Para reduzir o risco de choque elétrico, consulte as normas locais e nacionais para conhecer os
procedimentos de instalação e ligação à terra corretas das antenas. Declaração 1052.

Aviso

Ligar o painel de comunicação à terra

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

Atenção

Esta tarefa descreve os passos para ligar o painel de comunicação à terra.

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 ligação à
terra do quadro do compartimento e do painel de comunicação. Limpe as superfícies de acoplamento e aplique
o composto antioxidante adequado aos condutores sem revestimento.

Passo 3 Identifique o carimbo de terra no painel de comunicação para fixar a lingueta de terra.
Passo 4 Engaste um cabo de terra AWG n.º 6 na lingueta de terra de orifício duplo.
Passo 5 Alinhe a lingueta de terra de orifício duplo com o painel de comunicação.

Os pontos de terra estão presentes nos painéis frontal e traseiro do painel de comunicação, como se mostra
na figura.
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Figura 67: Opção de ligação à terra frontal

Figura 68: Opção de ligação à terra traseira
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Lingueta de terra com orifício duplo1

Anilhas de bloqueio2

Parafusos de cabeça abaulada Phillips M53

Passo 6 Aperte o parafuso de cabeça abaulada M5 a um binário de 3,1 N-m (27,4 lbs-pol.).
Passo 7 Termine a outra extremidade do cabo de terra no ponto de ligação à terra do escritório ou no ponto de ligação

à terra do rack.

Avisos de montagem em rack
Tome nota dos seguintes avisos de segurança de montagem em rack.

São necessárias duas pessoas para erguer as secções pesadas do produto. Para evitar lesões, mantenha
as costas direitas e eleve-se com as pernas, não com as costas. Declaração 164.

Aviso

Para evitar lesões corporais durante a montagem ou a manutenção desta unidade num bastidor, deve
tomar precauções especiais para garantir que o sistema permanece estável. As orientações a seguir são
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Esta unidade deve ser montada na parte inferior do bastidor caso seja a única unidade no bastidor.

• Ao montar esta unidade num bastidor parcialmente cheio, carregue o bastidor de baixo para cima
com o componente mais pesado na parte inferior do bastidor.

• Se o bastidor for fornecido com dispositivos de estabilização, instale os estabilizadores antes da
montagem ou manutenção da unidade no bastidor.

Declaração 1006

Aviso

Para evitar ferimentos ou danos no chassi, nunca tente elevar ou inclinar o chassi através das pegas
nos módulos, tais como fontes de alimentação, ventoinhas ou placas. Estes tipos de pegas não foram
concebidos para suportar o peso da unidade. Declaração 1032.

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, não utilize a unidade numa área com uma temperatura
superior à temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C. Declaração 1047.

Aviso
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Instalar os suportes adaptadores do painel de comunicação
Esta tarefa explica como instalar os suportes adaptadores no rack de equipamento padrão ANSI ou ETSI.

O painel de comunicação não necessita de suportes adaptadores para encaixar num rack ANSI de 19 polegadas.Nota

Antes de começar

Certifique-se de que concluiu as seguintes tarefas:

• Desembalar e Verificar os Módulos de Comunicação e o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na
página 92.

• Compatibilidade do rack

Procedimento

Passo 1 Para montar os suportes adaptadores no rack de equipamento padrão, realize uma das seguintes ações:

• Numa configuração ANSI de 23 polegadas (584,2 mm), siga estes passos.

Utilize o kit de acessórios «NCS1K-23-KIT» para instalar o painel de comunicação no rack
de 23 polegadas. Para mais informações, consulte Conteúdo da embalagem, na página 91.

Nota

1. Alinhe os orifícios para parafusos do suporte esquerdo com os orifícios para parafusos do rack
esquerdo.

2. Coloque os parafusos sem apertar no suporte esquerdo no rack esquerdo.

3. Alinhe os orifícios para parafusos do suporte direito com os orifícios para parafusos do rack direito.

Figura 69: Instalar os suportes adaptadores no rack de 23 polegadas
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Suportes adaptadores esquerdo e direito1

Parafusos de cabeça abaulada 12-242

4. Coloque os parafusos sem apertar no suporte direito no rack direito.

• Numa configuração ETSI, alinhe os orifícios para parafusos dos suportes adaptadores em forma de Z
com os orifícios para parafusos no rack.

Utilize o kit de acessórios «NCS1K-ETSI-KIT» para instalar o painel de comunicação no rack
ETSI. Para mais informações, consulte Conteúdo da embalagem, na página 91.

Nota

Figura 70: Instalar os suportes adaptadores num rack ETSI

Suporte adaptador1

Parafusos M6 x 20 mm de comprimento2

Passo 2 Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).

O que fazer a seguir

• Instalar o NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 101

Instalar o NCS 1000 Breakout Patch Panel
Esta tarefa explica como instalar o painel de comunicação no ETSI e nos 23 suportes adaptadores do rack.

Antes de começar

• Instalar os suportes adaptadores do painel de comunicação, na página 100
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Procedimento

Passo 1 Segure no lado inferior do painel de comunicação para o alinhar com o rack.

A utilização das tampas inferior ou superior para erguer o painel de comunicação pode danificar o
equipamento.

Aviso

Figura 71: Instalar o painel de comunicação num rack de 19 polegadas

12–24 x 0,5" parafusos de cabeça abaulada1

Figura 72: Instalar o painel de comunicação num rack ETSI
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NCS1K-BRK-SA1

12–24 x 0,5" parafusos de cabeça abaulada2

Figura 73: Instalar o painel de comunicação num rack de 23 polegadas

NCS1K-BRK-SA1

12–24 x 0,5" parafusos de cabeça abaulada2

Passo 2 Aperte os 12-24 parafusos de cabeça abaulada a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).

O que fazer a seguir

• Instalar os NCS 1000 Breakout Modules, na página 103

Instalar os NCS 1000 Breakout Modules
Esta tarefa explica como instalar os seguintes módulos de comunicação no painel de comunicação.

• NCS1K-BRK-8

• NCS1K-BRK-16

• NCS1K-BRK-24

Antes de começar

• Instalar o NCS 1000 Breakout Patch Panel
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Procedimento

Passo 1 Desaperte os parafusos cativos para remover os suportes frontais no painel de comunicação.

Figura 74: Remover os suportes frontais do painel de comunicação

Suportes frontais1

Passo 2 Estabelecimento da ligação à terra para o painel de comunicação. Para mais informações, consulte Ligar o
painel de comunicação à terra, na página 97.

Passo 3 Remova a ligação USB 2.0 da tampa fictícia USB.
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Figura 75: Remover a ligação USB 2.0

Cabo USB 2.01

Lingueta de terra2

Passo 4 Desaperte os parafusos cativos para remover a tampa fictícia do painel de comunicação. Para instalar o módulo
de comunicação de 24 portas, também terá de remover a tampa fictícia mais pequena, acima da tampa fictícia
USB. Consulte a secção Figura 77: Remoção da tampa fictícia para o módulo de 24 portas, na página 106.

A placa frontal do painel de comunicação tem uma linha de marcação para indicar onde podem ser
instalados os módulos de comunicação de 8/16.

Nota
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Figura 76: Remoção da tampa fictícia USB para o módulo de 8/16 portas

Tampa fictícia USB1

Figura 77: Remoção da tampa fictícia para o módulo de 24 portas
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Tampa fictícia USB1

Tampa fictícia2

Passo 5 Insira o módulo de comunicação na ranhura vazia.

Figura 78: Inserir o módulo de comunicação de 8 portas no painel de comunicação

Módulo de comunicação de 8 portas (NCS1K-BRK-8)1

Parafusos cativos2
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Figura 79: Inserir o módulo de comunicação de 16 portas no painel de comunicação

Módulo de comunicação de 16 portas (NCS1K-BRK-16)1

Parafusos cativos1
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Figura 80: Inserir o módulo de comunicação de 24 portas no painel de comunicação

Módulo de comunicação de 24 portas (NCS1K-BRK-24)1

Parafusos cativos1

Passo 6 Aperte os parafusos cativos a um binário de 0,65 N-m (5,75 lbs-pol.).
Passo 7 Ligue o conector USB 2.0 associado ao módulo de comunicação.
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Figura 81: Ligar o conector USB 2.0 ao módulo de comunicação de 8 portas

Conector USB 2.01

Figura 82: Ligar o conector USB 2.0 ao módulo de comunicação de 24 portas

Conector USB 2.01

Passo 8 Repita os passos Passo 3, na página 104 até ao Passo 7, na página 109 para instalar os restantes módulos de
comunicação.
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A imagem a seguir apresenta a instalação completa dos módulos de comunicação nos painéis de comunicação.

Figura 83: Painel de comunicação com módulos de comunicação instalados

Gestão de cabos do painel de comunicação
O painel de comunicação aloja ligações de cabos de grande densidade a partir dos módulos de comunicação.
Os cabos LC, MPO e USB saem do painel de comunicação através do lado direito, esquerdo ou de ambos. A
ligação do cabo USB 3.0 tem de sair do lado esquerdo inferior do painel de comunicação para ligar à porta
USB 0 do NCS 1010 EITU. Os cabos MPO têm de sair do lado direito do painel de comunicação para as
portas MPO das placas de linha OLT-C e OLT-R-C do NCS 1010. Os cabos LC podem sair através do lado
esquerdo, direito ou de ambos os lados do painel de comunicação. A imagem a seguir mostra as diferentes
orientações dos guias de fibra:
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Figura 84: Guias de fibra

Para que os cabos saiam por ambos os lados do painel de comunicação, realize os seguintes passos:

• Incline os guias de fibra inferiores para dentro em direção à porta USB 0 na placa frontal.

• Corrija as protuberâncias dos guias de fibra nos orifícios do guia na placa frontal.

• Aperte os parafusos cativos.

• Encaminhe os cabos de ambos os lados para fora do painel de comunicação.

Para que os cabos saiam pelo lado direito do painel de comunicação, realize os seguintes passos:

• Incline os guias de fibra inferiores para o lado esquerdo, virados para baixo.

• Incline o guia de fibra superior para o lado direito, virado para cima, e incline o guia de fibra central na
direção oposta.

• Corrija as protuberâncias dos guias de fibra nos orifícios do guia na placa frontal.

• Aperte os parafusos cativos.

• Encaminhe os cabos para o lado direito do painel de comunicação.

Para que os cabos saiam pelo lado esquerdo do painel de comunicação, realize os seguintes passos:

• Incline os guias de fibra inferiores para o lado direito, virados para baixo.
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• Incline o guia de fibra superior para o lado esquerdo, virado para cima, e incline o guia de fibra central
na direção oposta.

• Corrija as protuberâncias dos guias de fibra nos orifícios do guia na placa frontal.

• Aperte os parafusos cativos.

• Encaminhe os cabos para o lado direito do painel de comunicação.

Figura 85: Encaminhamento dos cabos MPO e LC

Cabo LC1

Cabo MPO2
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Figura 86: Encaminhamento dos cabos MPO e USB 3.0

Instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051.

Aviso

Limpe sempre cuidadosamente todos os conectores de fibra antes de efetuar a ligação ao adaptador de
acoplamento. Partículas muito pequenas podem danificar permanentemente a extremidade da fibra de
acoplamento no interior domódulo de comunicação, pelo que é obrigatório limpar regularmente. Para instruções
de limpeza, consulte Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica.

Nota

Os módulos de comunicação incluem adaptadores LC/MPO de antepara. Utilize sempre cabos de fibra ótica
equipados com o conector do tipo (LC/MPO) correspondente. A utilização de qualquer outro tipo de conector
pode provocar danos no conector, no adaptador ou em ambos.

Nota

Este procedimento explica como instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica a partir da placa de linha OLT-C
ou OLT-R-C para o módulo de comunicação.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
114

Instalação de hardware do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica



Procedimento

Passo 1 Para instalar um cabo MPO proceda da seguinte forma:
a) Remova o tampão do adaptador MPO no módulo de comunicação.
b) Coloque o conector do cabo MPO em frente à porta COM correspondente no módulo de comunicação.
c) Alinhe a extremidade com saliências do conector do cabo MPO com a ranhura no adaptador recetor.

Figura 87: Alinhar o cabo de fibra do conector MPO

Cabo de fibra MPO1

• 15454-24MPO-MPO-2

• 15454-24MPO-MPO-4

• 15454-24MPO-MPO-6

• 15454-24MPO-MPO-8

d) Empurre cuidadosamente o conector do cabo inserindo-o no adaptador até ouvir um clique, que indica
que o sistema de lingueta está encaixado.

e) Encaminhe os cabos através do lado direito das portas MPO A/D 4–11, A/D 12–19, A/D 20–27 e A/D
28–33 nas placas de linha OLT-C ou OLT-R-C na prateleira NCS 1010. Consulte a secção Gestão de
cabos do painel de comunicação, na página 111.

f) Coloque a outra extremidade do conector do cabo MPO em frente da porta ADD/DROP correspondente
das placas de linha.

g) Alinhe a extremidade com saliências do conector do cabo MPO com a ranhura no adaptador recetor.
h) Empurre cuidadosamente o conector do cabo inserindo-o no adaptador até ouvir um clique, que indica

que o sistema de lingueta está encaixado.

Passo 2 Para instalar um cabo LC proceda da seguinte forma:
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a) Remova o tampão do adaptador LC nos módulos de comunicação.
b) Coloque o conector do cabo LC em frente à porta LC correspondente no adaptador LC de antepara dos

módulos de comunicação.
c) Alinhe a extremidade com saliências do conector do cabo com a ranhura no adaptador recetor.

Figura 88: Alinhar o conector do cabo LC

Cabo LC1

d) Empurre cuidadosamente o conector do cabo inserindo-o no adaptador até ouvir um clique, que indica
que o sistema de lingueta está encaixado.

e) Encaminhe os cabos através do lado esquerdo ou direito do painel de comunicação. Consulte a secção
Gestão de cabos do painel de comunicação, na página 111.

f) Coloque a outra extremidade do conector do cabo LC em frente da unidade correspondente.
g) Alinhe a extremidade com saliências do conector do cabo LC com a ranhura no adaptador recetor.
h) Empurre cuidadosamente o conector do cabo inserindo-o no adaptador até ouvir um clique, que indica

que o sistema de lingueta está encaixado.

Instalar e encaminhar o cabo USB
Esta tarefa explica como instalar e encaminhar o cabo USB 3.0 para o chassi NCS 1010.

Procedimento

Passo 1 Remova o tampão da porta USB 0 no painel de comunicação.
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Não remova o tampão da porta PWR. A porta PWR será suportada numa versão futura. Evite ligar
o cabo USB à porta PWR.

Atenção

Passo 2 Alinhe o conector do cabo USB 3.0 à tomada USB Tipo A do inventário (porta USB 0) presente no painel de
comunicação.

Figura 89: Ligação do cabo USB 3.0

USB 3.01

• NCS1010-USB-3M=

• NCS1010-USB-1M=

Parafuso do cabo USB 3.02

Passo 3 Empurre suavemente o conector do cabo USB 3.0 à tomada USB Tipo A do inventário (porta USB 0) no
painel de comunicação.

Passo 4 Aperte o parafuso cativo a um binário de 0,15 N-m (1,32 lbs-pol.) para fixar o cabo USB 3.0 na tomada.
Passo 5 Encaminhe o outro lado do cabo USB 3.0 através do lado esquerdo do painel de comunicação.
Passo 6 Ligue o outro lado do cabo USB 3.0 à porta USB 0 no NCS 1010 EITU.

Instalar a cobertura plástica no painel de comunicação
Esta tarefa descreve os passos para instalar a tampa plástica transparente no painel de comunicação.
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Procedimento

Passo 1 Instale a tampa plástica no painel de comunicação com os seis parafusos cativos.

Figura 90: Instalação da tampa plástica no painel de comunicação

Tampa plástica1

Parafusos cativos2

Passo 2 Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos cativos a um binário de 0,65 N-m (5,6 lbs-pol.).

Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica
É necessário limpar o conector para manter o desempenho dos circuitos de fibra ótica. É importante que o
conector LC/UPC na extremidade do cabo de fibra ótica, o adaptador de acoplamento de antepara no painel
frontal do patch panel e os módulos óticos sejam limpos antes de efetuar a ligação.

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051.

Aviso

O seguinte aviso aplica-se à eliminação de químicos e de outros materiais utilizados para limpar os conectores
e os adaptadores:
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A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos
nacionais. Declaração 1040

Aviso

Antes de instalar o cabo de fibra ótica, realize sempre o procedimento de limpeza para os conectores do cabo
descrito na secção a seguir. Sempre que possível, inspecione cada conector antes de o ligar ao adaptador de
acoplamento de antepara no painel frontal.

Émenos provável que os adaptadores LC/MPO de antepara nos módulos óticos fiquem sujos se forem tapados
quando não estão em utilização. Devido à complexidade do procedimento de limpeza destes adaptadores,
recomendamos que utilize um kit de limpeza comercialmente disponível e siga rigorosamente as instruções
incluídas no kit.

Materiais de limpeza fornecidos pelo cliente
Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza do conector de fibra ótica do Tipo A, por exemplo, bobina
CLETOP, mas estes não são fornecidos com o patch panel/módulos óticos.

Ao limpar um conector de cabo emparelhado (adaptador de acoplamento de antepara), limpe sempre o adaptador
de acoplamento em primeiro lugar.

Se for corretamente mantido (utilizado apenas com conectores de fibra limpos, sem defeitos e tapados quando
não estão em utilização), o adaptador de acoplamento não exige limpeza. Todavia, se suspeitar que o adaptador
possa estar sujo, limpe-o com um esfregaço CLETOP.

Nos conjuntos de vários cabos de fibra, utilize ferramentas de limpeza específicas ou materiais concebidos
para o tipo de montagem.

Nota

Limpeza dos adaptadores de antepara de acoplamento
Esta tarefa descreve os passos para limpar os adaptadores de acoplamento de antepara.

Procedimento

Passo 1 Leia as instruções (limpeza do cartucho) do fabricante para inserir a ponta de limpeza do cartucho no adaptador
de acoplamento.

Passo 2 Deslize a alavanca no cartucho para varrer a superfície de acoplamento.

As portas e os conectores não utilizados do adaptador devem estar sempre protegidos com um
tampão limpo.

Nota
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Limpar os conectores do cabo de fibra ótica
Esta tarefa descreve os passos para limpar os conectores dos cabos de fibra ótica.

As ferramentas necessárias para limpar os conectores de fibra são:

• Microscópio de inspeção

• Produto de limpeza para conector de fibra ótica tipo A (bobina CLETOP)

• Esfregaço ótico

• Bastão de limpeza do recetor ótico

Procedimento

Passo 1 Utilize ummicroscópio de inspeção para verificar a existência de sujidade, fendas ou riscos em cada conector
de fibra.

Passo 2 Substitua os conectores de fibra danificados.

Substitua todos os tampões sempre que o equipamento não for utilizado durante 30 minutos ou
mais.

Nota

Não reutilize os esfregaços óticos. Mantenha os esfregaços não utilizados afastados das superfícies
de trabalho.

Nota

Passo 3 Limpe os conectores de fibra com bobina CLETOP:

1. Remova o tampão do conector de fibra.

2. Prima a alavanca para baixo para abrir a porta do obturador. Cada vez que prime a alavanca, expõe uma
superfície de limpeza.

3. Insira o conector na ranhura da cassete de limpeza CLETOP, rode um quarto de volta e limpe
cuidadosamente de cima para baixo.

4. Utilize um microscópio de inspeção para verificar a existência de sujidade, fendas ou riscos em cada
conector de fibra. Se o conector não estiver limpo, repita os passos acima.

5. Insira o conector de fibra no adaptador aplicável ou coloque um tampão no conector de fibra.

Se tiver de substituir um tampão num conector, comece por verificar se o tampão está limpo.
Para limpar o tampão, limpe o lado de fora do mesmo com um pano seco que não largue pelos
e limpe o interior com um esfregaço CLETOP (14100400).

Nota
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C A P Í T U L O 11
Remover e substituir os Módulos e o Cisco NCS
1000 Breakout Patch Panel

Este capítulo descreve as tarefas para substituir o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel e os Cisco NCS
1000 Breakout Modules.

Neste capítulo, «painel de comunicação» refere-se ao «Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel» e «módulos
de comunicação» refere-se aos «Cisco NCS 1000 Breakout Modules».

Nota

Preencha sempre as ranhuras modulares do chassi Cisco NCS 1010 com os respetivos módulos (placa de
linha, controlador, PSU e bandejas de ventoinha). Substitua ou atualize os módulos (Inserção ou remoção
online - OIR) apenas quando a temperatura ambiente for inferior a 30 graus Celsius. Conclua a inserção ou
remoção online dos módulos no período de cinco minutos para evitar o sobreaquecimento dos componentes.

Atenção

Esta unidade pode ter mais do que uma ligação de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choques
elétricos, remova todas as ligações para desativar a unidade. Declaração 1028

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030.

Aviso
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Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073.

Aviso

Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089.

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089.

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090.

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091.

Aviso

A altitude máxima de funcionamento do OIR é de 1800 m.Nota

• Remover e substituir a cobertura plástica do painel de comunicação, na página 122
• Remover e substituir o NCS 1000 Breakout Module, na página 123
• Remover e substituir o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 123

Remover e substituir a cobertura plástica do painel de
comunicação

Esta tarefa descreve os passos para remover a cobertura plástica do painel de comunicação.
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Procedimento

Passo 1 Desaperte os seis parafusos cativos na cobertura plástica.
Passo 2 Afaste a cobertura plástica do painel de comunicação e remova-a.

O que fazer a seguir

• Instalar a cobertura plástica no painel de comunicação, na página 117

Remover e substituir o NCS 1000 Breakout Module
Esta tarefa descreve os passos para remover um módulo de comunicação no rack.

Antes de começar

Desinstale a cobertura plástica. Consulte a secção Remover e substituir a cobertura plástica do painel de
comunicação, na página 122.

Procedimento

Passo 1 Remova os cabos LC do adaptador LC no módulo de comunicação.

Guarde os cabos LC em local seguro para os proteger contra danos e pó.Nota

Passo 2 Remova os cabos MPO da porta do adaptador MPO (COM).

Guarde os cabos MPO em local seguro para os proteger contra danos e pó.Nota

Passo 3 Desligue o cabo USB 2.0 de inventário na tomada USB (INV) para o módulo de comunicação a substituir.
Passo 4 Desaperte os parafusos cativos do módulo de comunicação.
Passo 5 Extraia o módulo de comunicação do painel de comunicação.

O que fazer a seguir

• Instalar os NCS 1000 Breakout Modules, na página 103

Remover e substituir o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Esta tarefa descreve os passos para remover o painel de comunicação no rack.

Antes de começar

• Remova a ficha do conector do cabo USB 3.0.
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• Desinstale os módulos de comunicação. Consulte a secção Remover e substituir o NCS 1000 Breakout
Module, na página 123.

Procedimento

Passo 1 Desaperte os parafusos no painel de comunicação no ETSI e nos suportes adaptadores de 23 polegadas.

No rack de 19 polegadas, pode desapertar os parafusos do painel de comunicação a partir do rack
ANSI de 19 polegadas.

Nota

Passo 2 Suporte os painéis superior e inferior do painel de comunicação com a mão para extrair este painel.

O que fazer a seguir

• Instalar o NCS 1000 Breakout Patch Panel, na página 101

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
124

Instalação de hardware do Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel
Remover e substituir o Cisco NCS 1000 Breakout Patch Panel



P A R T E III
Instalação do hardware do Cisco NCS 1000
32-Channel Mux/Demux Patch Panel

• Descrição geral do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 127
• Orientações de segurança para o Mux/Demux Patch Panel, na página 131
• Prepare a instalação do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 137
• Instalar o Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 139
• Remover e substituir o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 153





C A P Í T U L O 12
Descrição geral do Cisco NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

Este capítulo fornece uma descrição geral do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

Neste capítulo, «painel mux/demux» refere-se ao «Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel».Nota

• Descrição geral dos patch panels Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux, na página 127
• Descrições da etiqueta da porta, na página 128
• Alocação de comprimento de onda ao canal, na página 129

Descrição geral dos patch panels Cisco NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux

Os patch panels Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux são um par de módulos passivos baseados em
Athermal Arrayed Waveguide Grating (AAWG) (PID NCS1K-MD-32O-C e NCS1K-MD-32E-C). Cada
painel mux/demux tem 32 canais e funciona como uma unidade adicionar/remover para as placas de linha
OLT-C e OLT-R-C. Cada painel mux/demux permite a multiplexagem e a desmultiplexagem de 32 canais
com 150 GHz de espaçamento. Existe deslocamento da frequência de 75 GHz entre os painéis ÍMPAR e PAR.
Quando ambos os painéis são utilizados nas mesmas placas de linha OLT (OLT-C e OLT-R-C), a capacidade
conjunta passa a ser de 64 canais com 75 GHz de espaçamento. Cada painel mux/demux fornece um amplo
suporte passa-banda ótico. Quando utilizado autonomamente, cada painel atua como uma unidade
adicionar/remover para os 32 canais a 140 GBd.

O painel NCS1K-MD-32O/E-C funciona na banda C.

Os patch panels Cisco NCS 1000 Mux/Demux são integralmente passivos. As unidades são alimentadas por
uma ligação USB 3.0 no chassi NCS 1010. Os painéis têm capacidade para monitorizar o nível de energia do
canal, verificar a ligação, detetar o tom e comunicar os dados de inventário.

LED do patch panel mux/demux
A unidade do Mux/Demux Patch Panel tem 34 LED para indicar o estado do sistema e o estado das portas
óticas.
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Existem LED de quatro cores (verde, âmbar, vermelho e azul) junto da cada porta ótica (COM e CH-i) para
indicar o estado da porta. Os LED podem ser definidos como intermitente para destacar por porta específica
para efeitos de depuração.

Tabela 12: LED de estado da porta ótica

EstadoCorLED

A porta está fora de serviçoDesligadoCOM,
CH-0…CH-31

A porta está a funcionar sem problemasVerde fixo

A porta está em manutençãoVerde intermitente rápido

A porta está pronta para o serviço AINS. A frequência
específica da porta está disponível na placa de linha OLT
associada.

Verde intermitente lento

Porta bloqueada. A frequência específica da porta está em
utilização na placa de linha OLT associada.

Vermelho intermitente lento

A porta está em funcionamento com um problema menor.Âmbar fixo

A porta está em funcionamento com um problema grave.Vermelho fixo

A porta exige atenção, por exemplo, para instruir o utilizador
quanto à cablagem.

Azul fixo

Indica o estado ativo e a condição de atenção para a ligação
USB.

Verde, vermelho, azul e
âmbar

INV

Descrições da etiqueta da porta
Cada patch panel mux/demux está equipado com conectores LC duplex de 34 portas.

Tabela 13: Etiquetas da porta dos patch panels mux/demux

NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorEtiquetas da porta

—196,175–191,15
(1528,2–1568,4)

COM

TX RX

LCCOM-RX

COM-TX

Ambas são portas de
saída. Réplica dos
sinais COM-RX/TX
~20 dB atenuados.

196,175–191,15
(1528,2–1568,4)

MON

TX RX

LCMON-RX

MON-TX

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
128

Instalação do hardware do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel
Descrições da etiqueta da porta



NotaIntervalo de
frequência de
funcionamento [THz
(nm)]

Etiqueta do conectorTipo de conectorEtiquetas da porta

—Para mais
informações sobre
os canais ÍMPARES
e PARES, consulte
Alocação de
comprimento de
onda ao canal, na
página 129

<ch_number>

<frequency>

TX RX

LCCH-i TX/RX

[i=0–31]

Porta USB de
inventário

—INVConector da tomada
USB Tipo A

INV

Alocação de comprimento de onda ao canal
A tabela a seguir descreve o plano de comprimento de onda do canal em banda C para os patch panels ímpares
e pares.

Tabela 14: Plano de comprimento de onda do canal em banda C

NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtiqueta do
canal

Comprimento de onda
(nm)

Frequência
(THz)

Comprimento de onda
(nm)

Frequência
(THz)

1529.36196.0251528.77196.1000

1530.53195.8751529.94195.9501

1531.70195.7251531.12195.8002

1532.88195.5751532.29195.6503

1534.05195.4251533.47195.5004

1535.23195.2751534.64195.3505

1536.41195.1251535.82195.2006

1537.59194.9751537.00195.0507

1538.78194.8251538.19194.9008

1539.96194.6751539.37194.7509

1541.15194.5251540.56194.60010

1542.34194.3751541.75194.45011
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NCS1K-MD-32E-CNCS1K-MD-32O-CEtiqueta do
canal

Comprimento de onda
(nm)

Frequência
(THz)

Comprimento de onda
(nm)

Frequência
(THz)

1543.53194.2251542.94194.30012

1544.72194.0751544.13194.15013

1545.92193.9251545.32194.00014

1547.12193.7751546.52193.85015

1548.31193.6251547.72193.70016

1549.52193.4751548.91193.55017

1550.72193.3251550.12193.40018

1551.92193.1751551.32193.25019

1553.13193.0251552.52193.10020

1554.34192.8751553.73192.95021

1555.55192.7251554.94192.80022

1556.76192.5751556.15192.65023

1557.97192.4251557.36192.50024

1559.19192.2751558.58192.35025

1560.40192.1251559.79192.20026

1561.62191.9751561.01192.05027

1562.84191.8251562.23191.90028

1564.07191.6751563.45191.75029

1565.29191.5251564.68191.60030

1566.52191.3751565.90191.45031
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C A P Í T U L O 13
Orientações de segurança para o Mux/Demux
Patch Panel

Antes de realizar qualquer procedimento indicado nesta publicação, tem de rever as orientações de segurança
presentes nesta secção para evitar ferimentos ou danos no equipamento. Note que esta secção apenas fornece
orientações e que não inclui todas as situações de perigo possíveis. Durante qualquer procedimento de instalação,
proceda sempre com cuidado e bom senso.

Reveja a lista completa de avisos de segurança disponíveis em Informações de conformidade com a
regulamentação e segurança - Cisco Network Convergence System 1010.

• Declarações de aviso padrão, na página 131
• Informações de segurança, na página 133
• Restrições nas emissões de radiação laser, na página 133
• Segurança de laser durante a operação, na página 134
• Segurança elétrica, na página 135

Declarações de aviso padrão

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

Antes de trabalhar em qualquer equipamento, tenha em atenção os perigos inerentes aos circuitos
elétricos e familiarize-se com as práticas padrão para prevenção de acidentes. Leia as instruções de
instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia. Utilize o número de
declaração fornecido no final de cada declaração de aviso para localizar a respetiva tradução nos avisos
de segurança traduzidos deste dispositivo. Declaração 1071

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso
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Utilize os cabos de ligação, cabos elétricos, adaptadores CA e baterias fornecidos ou designados para
instalar o produto. A utilização de quaisquer outros cabos ou adaptadores pode provocar avarias ou
incêndio. A Lei relativa à segurança dos dispositivos e materiais elétricos proíbe a utilização de cabos
com certificação UL (com as letras "UL" ou "CSA" no cabo), não regulada pela lei ao mostrar "PSE"
no cabo, em qualquer outro dispositivo elétrico além dos produtos concebidos pela Cisco. Declaração
371

Aviso

Aconselha-se vivamente que leia as instruções de segurança antes de utilizar o produto.

https://www.cisco.com/web/JP/techdoc/pldoc/pldoc.html

Utilize os cabos de ligação/cabos elétricos/adaptadores CA fornecidos ou designados para instalar o
produto.

Declaração 407

Aviso

Leia as instruções de instalação antes da utilização, instalação ou ligação do sistema à fonte de energia.
Declaração 1004

Aviso

Os escudos e painéis de cobertura têm três funções importantes: reduzem o risco de choques elétricos
e incêndio, contêm as interferências eletromagnéticas (EMI) que podem perturbar outros equipamentos
e orientam o fluxo do ar de ventilação no interior do chassi. Não opere o sistema sem que todos os
cartões, escudos, tampas frontais e tampas traseiras estejam nos devidos lugares. Declaração 1029

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030

Aviso

A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos
nacionais. Declaração 1040

Aviso

Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073

Aviso
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Para reduzir os riscos de incêndio ou choque elétrico, a instalação do equipamento deve respeitar os
códigos elétricos locais e nacionais. Declaração 1074

Aviso

Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091

Aviso

Para mais informações sobre todas as declarações aplicáveis e respetivas traduções, consulte Informações de
segurança e de conformidade com as regulamentações - Cisco Network Convergence System 1010.

Nota

Informações de segurança
Antes de instalar, operar ou reparar, leia o documento Informações de segurança e de conformidade com as
regulamentações - Cisco Network Convergence System 1010 para conhecer a informação de segurança e os
avisos traduzidos.

As unidades estão em conformidade com as normas GR 1089, UL60950/CSA 22.2 N.º 60950-00 e IEC 60950.

Restrições nas emissões de radiação laser
A etiqueta de aviso e segurança do laser da Classe 1M afixada nos módulos óticos passivos indica que o
produto nunca deve ser utilizado ou instalado numa rede ótica com emissões superiores à Classe 1M.

Radiação laser Classe 1M quando aberto. Não observe diretamente com instrumentos óticos.Declaração
281

Aviso
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Segurança de laser durante a operação
O Cisco NCS 1010 está classificado como Risco de Nível 1M de acordo com a norma IEC 60825-2 e como
produto laser de classe 1/1M de acordo com a IEC 60825-1, uma vez que pode incluir fontes de laser integradas
de Classe 1 ou Classe 1M.

Figura 91: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

Figura 92: Etiqueta de Produto de laser de classe 1M

Declaração 291

Aviso

Radiação laser invisível presente. Declaração 1016Aviso

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051

Aviso
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Segurança elétrica
Osmódulos óticos passivos são passivos ótica e eletricamente e não exigem ligações elétricas. Não se aplicam
descargas eletrostáticas (ESD) nem outras considerações de segurança elétrica.
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C A P Í T U L O 14
Prepare a instalação do Cisco NCS 1000
32-Channel Mux/Demux Patch Panel

Este capítulo explica como preparar o Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

Neste capítulo, «painel mux/demux» refere-se ao «Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel».Nota

• Conteúdo da embalagem, na página 137
• Desembalar e verificar o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 138

Conteúdo da embalagem
Pode encomendar os Cisco NCS 1000 32-ChannelMux/Demux Patch Panels juntamente com os componentes.

O pacote contém o seguinte:

• Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

• Kit de acessórios ― Inclui todo o hardware necessário para a instalação do patch panel mux/demux no
rack de 19", 23" e ETSI. A lista a seguir indica os conteúdos dos kits de acessórios.

• Lingueta de ligação à terra com orifício duplo (1)

• Braçadeira com índice de inflamabilidade UL94V-0 (3)

• Tiras de velcro de 16 x 160 mm (L x C) (4)

• Selim de rede de fibra ótica (5)

• Parafusos Philips de cabeça abaulada M6 x 12 mm de comprimento (compatíveis com o rack ETSI)
(4)

• Suportes adaptadores ETSI (2)

• Suportes adaptadores de 23" (2)
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Desembalar e verificar o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux
Patch Panel

Este procedimento descreve os passos para desembalar e verificar ambos os componentes.

Procedimento

Passo 1 Quando receber o Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel no local da instalação, abra a parte
superior da caixa. O logótipo Cisco Systems encontra-se na parte lateral da caixa.

Passo 2 Desembale e inspecione o módulo. O pacote inclui estes componentes:

Para mais informações sobre os conteúdos do pacote, consulte Conteúdo da embalagem, na página 137.

Passo 3 Para remover o patch panel, segure no painel lateral do mesmo e erga-o da caixa.
Passo 4 Em caso de danos, telefone para o seu técnico de vendas da Cisco para obter uma substituição.
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C A P Í T U L O 15
Instalar o Cisco NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

Este capítulo contém tarefas para instalar o Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel.

Neste capítulo, «painel mux/demux» refere-se ao «Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel».Nota

• Compatibilidade do rack, na página 139
• Descrição da ligação à terra, na página 140
• Avisos de montagem em rack, na página 142
• Instalar os suportes adaptadores, na página 143
• Instalar os NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels, na página 145
• Instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica e USB, na página 148
• Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica, na página 149
• Materiais de limpeza fornecidos pelo cliente, na página 151
• Limpeza do adaptador de acoplamento ótico , na página 151

Compatibilidade do rack
Os painéis mux/demux podem ser instalados num rack padrão ANSI/EIA (19"), ANSI (23") ou ETSI (21").

• O rack pode ser do tipo dois postes ou do tipo quatro postes.

• Os racks de 19" e 23" têm de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».

• O rack ETSI tem de estar em conformidade com os orifícios «EIA Universal».
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Figura 93: Especificação do rack

Dimensão Z do flange de
montagem

Centro-centro Y do
orifício de montagem do
rack

Abertura frontal do rack
X

Tipo de rack

482,6 mm (19")465 mm (18,312")450,8 mm (17,75")Racks ANSI 19"

584,2 mm (23")566,7 mm (22,312")552,45 mm (21,75")Racks ANSI 23"

533,4 mm (21")515,0 mm (20.276")500,0 mm (19.68")Racks ETSI 21"

Descrição da ligação à terra
Os NCS 1000 32-channel mux/demux patch panels têm duas opções de ligação à terra do lado esquerdo e
direito da traseira. Pode selecionar entre as duas opções de ligação à terra para ligar os patch panels à terra.
A traseira dos patch panels, suportes adaptadores, suportes adaptadores retos e suportes adaptadores em Z
não são pintados e são tratados com acabamento condutor. A lingueta de ligação à terra permite ligar um cabo
de ligação à terra de 14 AWG, no mínimo.

Aviso de ligação à terra
Tome nota dos seguintes avisos de ligação à terra:

O aparelho deve estar ligado a uma tomada com ligação à terra.

Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Laite on liitettävä suojakoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Apparatet må tilkoples jordet stikkontakt.

Apparaten skall anslutas till jordat uttag. Declaração 414.

Aviso
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Para reduzir o risco de choques elétricos e incêndio, tem de ser incorporado na cablagem fixa um
dispositivo de desconexão de dois polos de fácil acesso. Declaração 1022.

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio, utilize apenas condutores de cobre. Declaração 1025.Aviso

Para reduzir o risco de choque elétrico, consulte as normas locais e nacionais para conhecer os
procedimentos de instalação e ligação à terra corretas das antenas. Declaração 1052.

Aviso

Ligação a terra dos NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels

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

Atenção

Esta tarefa descreve os passos para ligar o patch panel mux/demux à terra

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 do patch panel. Limpe as superfícies de acoplamento e aplique
o composto antioxidante adequado aos condutores sem revestimento.

Passo 3 Identifique o carimbo de terra no patch panel para fixar a lingueta de terra.
Passo 4 Engaste um cabo de terra AWG n.º 14 na lingueta de terra de orifício duplo.
Passo 5 Alinhe a lingueta de terra de orifício duplo com o patch panel.
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Figura 94: Ligação a terra do patch panel mux/demux

Cabo de lingueta de terra1

Lingueta de terra2

Anilhas de bloqueio3

Parafusos Phillips de cabeça abaulada 6-32 UNC-2A ou M44

Passo 6 Aperte o parafuso de cabeça cilíndrica M4 a um binário de 1,3 N-m (11,5 pol.-lbs.).
Passo 7 Termine a outra extremidade do cabo de terra no ponto de ligação à terra do escritório ou no ponto de ligação

à terra do rack.

O que fazer a seguir

• Instalar os NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels, na página 145

Avisos de montagem em rack
Tome nota dos seguintes avisos de segurança de montagem em rack.

São necessárias duas pessoas para erguer as secções pesadas do produto. Para evitar lesões, mantenha
as costas direitas e eleve-se com as pernas, não com as costas. Declaração 164.

Aviso
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Para evitar lesões corporais durante a montagem ou a manutenção desta unidade num bastidor, deve
tomar precauções especiais para garantir que o sistema permanece estável. As orientações a seguir são
fornecidas para garantir a sua segurança:

• Esta unidade deve ser montada na parte inferior do bastidor caso seja a única unidade no bastidor.

• Ao montar esta unidade num bastidor parcialmente cheio, carregue o bastidor de baixo para cima
com o componente mais pesado na parte inferior do bastidor.

• Se o bastidor for fornecido com dispositivos de estabilização, instale os estabilizadores antes da
montagem ou manutenção da unidade no bastidor.

Declaração 1006

Aviso

Para evitar ferimentos ou danos no chassi, nunca tente elevar ou inclinar o chassi através das pegas
nos módulos, tais como fontes de alimentação, ventoinhas ou placas. Estes tipos de pegas não foram
concebidos para suportar o peso da unidade. Declaração 1032.

Aviso

Para reduzir o risco de incêndio ou ferimentos, não utilize a unidade numa área com uma temperatura
superior à temperatura ambiente máxima recomendada de 40 °C. Declaração 1047.

Aviso

Instalar os suportes adaptadores
Esta tarefa explica como instalar os suportes adaptadores no rack de equipamento padrão ANSI ou ETSI.

Os patch panels mux/demux estão pré-instalados com suportes adaptadores de 19 polegadas.Nota

Antes de começar

Certifique-se de que concluiu as seguintes tarefas:

• Desembalar e verificar o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 138

• Verifique a compatibilidade do rack. Consulte Compatibilidade do rack.

Procedimento

Passo 1 Para montar o suporte adaptador no rack de equipamento padrão, realize uma das seguintes ações:

• Numa configuração ANSI ou IEC de 19 polegadas (482,6 mm), alinhe os orifícios do patch panel
mux/demux com o rack.
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Figura 95: Instalar o suporte adaptador num rack de 19 polegadas

As braçadeiras dos cabos apresentadas na imagem são opcionais. Utilize as braçadeiras para
encaminhar o cabo USB 3.0 para o lado direito do painel mux/demux para o NCS 1010 EITU.

Nota

12-24 x parafusos de cabeça abaulada Philips de 0,5 polegadas1

Anilhas de bloqueio n.º 122

• Numa configuração ANSI de 23 polegadas (584,2 mm), remova os suportes pré-instalados e coloque o
suporte adaptador de 23 polegadas contra um dos lados do painel mux/demux.

Figura 96: Instalar o suporte adaptador num rack de 23 polegadas

Suporte adaptador do rack de 23 polegadas1

12-24 x parafusos de cabeça abaulada Philips de 0,5 polegadas2

• Numa configuração ETSI, remova os suportes pré-instalados e coloque o suporte adaptador em forma
de Z contra um dos lados do painel mux/demux.
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Figura 97: Instalar o suporte adaptador num rack ETSI

Suporte adaptador ETSI1

Parafusos de cabeça abaulada Phillips M6 x 12 mm2

Passo 2 Alinhe os orifícios para parafusos do suporte adaptador com os orifícios no painel mux/demux.
Passo 3 Insira e aperte os parafusos.
Passo 4 Repita os passos 2 e 3 para montar outro suporte no lado oposto.

O que fazer a seguir

• Instalar os NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels, na página 145

Instalar os NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels
O patch panel é um novo NCS 1000 32-Channel Mux/Demux que pode ser instalado acima ou abaixo do
DWDM, para gerir o equipamento de acordo com a prática no local.

O painel mux/demux tem a altura de 1 unidade de rack (RU). Cada pacote inclui um conjunto dos seguintes
suportes:

• Suportes de montagem de 19 polegadas (482,6 mm) ou 23 polegadas (584,2 mm) reversível (duas vias)
que podem ser rodados para encaixar em cada um dos tamanhos do rack. Estes suportes reversíveis são
utilizados nos racks padrão EIA e IEC.

• Os suportes ETSI são utilizados nos racks padrão ETSI.

A unidade é enviada com os suportes de montagem na posição de 19 polegadas (482,6 mm).Nota
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Opainel mux/demux é passivo e não necessita de cabos ou ligações elétricas. Todos os conectores encontram-se
na frente do painel e estão equipados com adaptadores LC/MPO de antepara e com um conector USB Tipo
A para efeitos de inventário. São utilizados cabos de fibra ótica equipados com o conector do tipo (LC/MPO)
correspondente. As portas do módulo estão etiquetadas no painel frontal. Para mais informações sobre a
atribuição das portas do módulo, consulte a Ficha de dados Cisco NCS 1010.

Utilize apenas o hardware de fixação fornecido com o painel mux/demux para impedir o espaçamento, a
deterioração e a corrosão eletromecânica do hardware e do material unido.

Atenção

Ao montar o painel mux/demux numa estrutura com revestimento não condutor (tal como tinta, verniz ou
esmalte), utilize os parafusos autorroscantes fornecidos com o kit enviado ou remova o revestimento dos
parafusos para assegurar a continuidade elétrica.

Atenção

Esta tarefa descreve os passos para instalar os painéis mux/demux.

Antes de começar

Certifique-se de que o rack é compatível. Consultar a secção Compatibilidade do rack, na página 139.

Procedimento

Passo 1 Coloque os suportes adaptadores no rack que está a utilizar. Consulte a secção Instalar os suportes adaptadores,
na página 143.

Os painéis mux/demux podem ser montados nos racks padrão EIA de 19 polegadas (482,6 mm),
23 polegadas (584,2 mm), num rack IEC de 19 polegadas (482,6 mm) ou em racks ETSI de 600 x
600 mm ou de 600 x 300 mm.

Nota

Um único painel mux/demux tem uma largura de 17,21 polegadas (437,1 mm) e ocupa 1 RU num rack.

Os suportes adaptadores do painel mux/demux podem ser montados para que os painéis mux/demux fiquem
colocados a 2,25, 5, 6 ou 6,5 polegadas do plano de fixação da frente dos racks padrão EIA ou 40 mm da
frente do plano de fixação dos racks padrão IEC ou ETSI.

Passo 2 Utilize os parafusos de montagem para fixar a unidade no rack.
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Figura 98: Montar o Mux/Demux num rack ETSI

Parafuso Phillips de cabeça plana M41

Figura 99: Montar o Mux/Demux num rack de 23 polegadas

Parafuso Phillips de cabeça abaulada 12-24 x 0,5"1

Anilha de bloqueio n.º 122

Passo 3 Com uma chave de parafusos, aperte os parafusos a um binário de 4,65 N-m (41 lbs-pol.).
Passo 4 Estabeleça a ligação à terra para o painel de comunicação. A posição de ligação à terra encontra-se no painel

traseiro do painel mux/demux. Para mais informações, consulte Ligação a terra dos NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panels, na página 141.
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Quando o painel mux/demux é instalado no armário ETSI 600 x 300, só deverá utilizar a posição
lateral de ligação à terra.

Nota

Instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica e USB
Todos os conectores encontram-se na frente do patch panel mux/demux e estão equipados com adaptadores
LC de antepara e com um conector USB Tipo A para efeitos de inventário. Para ver a descrição da etiqueta
da porta, consulte Descrições da etiqueta da porta, na página 128. Os cabos de ligação LC-LC são utilizados
para ligar o patch panel mux/demux ao chassi NCS 1010.

As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051

Aviso

Limpe sempre cuidadosamente todos os conectores de fibra antes de efetuar a ligação ao adaptador de
acoplamento. Partículas muito pequenas podem danificar permanentemente a extremidade da fibra de
acoplamento no interior do patch panel, pelo que é obrigatório limpar regularmente. Para ver as instruções de
limpeza, consulte Limpar os conectores do cabo de fibra ótica, na página 150.

Nota

O patch panel mux/demux tem adaptadores LC de antepara para ligações óticas. Utilize sempre cabos de fibra
ótica equipados com o tipo de conector LC correspondente. A utilização de qualquer outro tipo de conector
pode provocar danos no conector, no adaptador ou em ambos.

Atenção

Esta tarefa descreve os passos para instalar e encaminhar os cabos de fibra ótica e USB a partir do patch panel
mux/demux.

Procedimento

Passo 1 Para ligar as fibras corretamente, proceda como se segue:
a) Remova a tampa do adaptador LC do adaptador LC-LC do patch panel mux/demux.
b) Coloque o conector do cabo LC/UPC à frente do adaptador de antepara correspondente no painel frontal

do patch panel mux/demux.
c) Alinhe a extremidade com saliências do conector do cabo com a ranhura no adaptador recetor.
d) Empurre cuidadosamente o conector do cabo inserindo-o no adaptador até ouvir um clique, que indica

que o sistema de lingueta está encaixado.
e) Encaminhe os cabos através do lado esquerdo ou direito do clipe de suporte da fibra.
f) (Opcional) Fixe mais as fibras colocando-as em um ou mais clipes adesivos. Os clipes adesivos podem

ser colocados na placa de gestão de fibra, de acordo com as condições de instalação reais.
g) Coloque o comprimento de fibra excedente dos dois cabos de ligação LC-LC utilizados para ligar o patch

panel ao respetivo patch panel mux/demux ligado.
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Passo 2 Para fixar as fibras, agrupe-as com umas das quatro faixas de velcro fornecidas.
Passo 3 Para ligar e fixar o conector com ficha USB Tipo A de inventário ao conector na tomada USB Tipo A, realize

o seguinte:
a) Encaminhe o cabo USB de inventário através do clipe esquerdo de suporte da fibra a partir do NCS 1010

EITU.
b) Ligue o conector da ficha USB Tipo A ao conector da tomada USB Tipo A.
c) Aperte o parafuso cativo no topo do conector USB para fixar a ficha USB.

Figura 100: Ligar o cabo USB

Cabo USB 3.01

Parafuso do cabo USB 3.02

d) (Opcional) Fixe o cabo USB com uma braçadeira numa das três localizações disponíveis no patch panel
mux/demux.

Realize o passo D se estiver a encaminhar o cabo USB para o lado direito do patch panel
mux/demux para o NCS 1010 EITU.

Nota

Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica
É necessário limpar o conector para manter o desempenho dos circuitos de fibra ótica. É importante que o
conector LC/UPC na extremidade do cabo de fibra ótica e o adaptador de acoplamento ótico no painel frontal
do dispositivo sejam limpos antes de efetuar a ligação.

Manual de instalação de hardware para o Cisco NCS 1010 e os Cisco NCS 1000 Passive Modules
149

Instalação do hardware do Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel
Limpeza e manutenção dos conectores de fibra ótica



As fibras e os conectores desligados podem emitir radiação laser invisível. Não olhe diretamente para
feixes nem os observe diretamente com instrumentos óticos. Declaração 1051

Aviso

O seguinte aviso aplica-se à eliminação de químicos e de outros materiais utilizados para limpar os conectores
e os adaptadores:

A eliminação final deste produto deve ser realizada em conformidade com todas as leis e regulamentos
nacionais. Declaração 1040

Aviso

Antes de instalar o cabo de fibra ótica, realize sempre o procedimento de limpeza para os conectores do cabo
descrito na secção a seguir. Sempre que possível, inspecione cada conector antes de o ligar ao adaptador de
acoplamento ótico no painel frontal.

Nota

O adaptador de acoplamento ótico LC na placa frontal do dispositivo tem menos possibilidades de ficar sujo
se for tapado quando não estiver em utilização. Em alguns dispositivos, o adaptador de acoplamento ótico
tem um obturador. O obturador fecha-se automaticamente quando o conector LC/UPC é desligado. Isto impede
a entrada de sujidade.

O procedimento para uma limpeza destes adaptadores é complexo. Utilize um kit de limpeza comercialmente
disponível e siga rigorosamente as instruções incluídas no kit.

Nota

Limpar os conectores do cabo de fibra ótica
Esta tarefa descreve os passos para limpar os conectores do cabo de fibra ótica.

As ferramentas necessárias para limpar os conectores de fibra são:

• Microscópio de inspeção

• Produto de limpeza para conector de fibra ótica tipo A (bobina CLETOP)

• Esfregaço ótico

• Bastão de limpeza do recetor ótico

Procedimento

Passo 1 Utilize ummicroscópio de inspeção para verificar a existência de sujidade, fendas ou riscos em cada conector
de fibra.

Passo 2 Substitua os conectores de fibra danificados.

Substitua todos os tampões sempre que o equipamento não for utilizado durante 30 minutos ou
mais.

Nota
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Não reutilize os esfregaços óticos. Mantenha os esfregaços não utilizados afastados das superfícies
de trabalho.

Nota

Passo 3 Limpe os conectores de fibra com bobina CLETOP:

1. Remova o tampão do conector de fibra.

2. Prima a alavanca para baixo para abrir a porta do obturador. Cada vez que prime a alavanca, expõe uma
superfície de limpeza.

3. Insira o conector na ranhura da cassete de limpeza CLETOP, rode um quarto de volta e limpe
cuidadosamente de cima para baixo.

4. Utilize um microscópio de inspeção para verificar a existência de sujidade, fendas ou riscos em cada
conector de fibra. Se o conector não estiver limpo, repita os passos acima.

5. Insira o conector de fibra no adaptador aplicável ou coloque um tampão no conector de fibra.

Se tiver de substituir um tampão num conector, comece por verificar se o tampão está limpo.
Para limpar o tampão, limpe o lado de fora do mesmo com um pano seco que não largue pelos
e limpe o interior com um esfregaço CLETOP (14100400).

Nota

Materiais de limpeza fornecidos pelo cliente
Recomenda-se a utilização de produtos de limpeza do conector de fibra ótica do Tipo A (por exemplo, bobina
CLETOP), mas estes não são fornecidos com o dispositivo.

Se for corretamente mantido (utilizado apenas com conectores de fibra limpos, sem defeitos e tapados quando
não estão em utilização), o adaptador de acoplamento não exige limpeza. Todavia, se suspeitar que o adaptador
possa estar sujo, limpe-o com um esfregaço CLETOP.

Nos conjuntos de vários cabos de fibra, utilize ferramentas de limpeza específicas ou materiais concebidos
para o tipo de montagem.

Nota

Limpeza do adaptador de acoplamento ótico
Esta tarefa descreve os passos para limpar os adaptadores de acoplamento ótico.

Procedimento

Passo 1 Leia as instruções de limpeza do cartucho (fornecidas pelo fabricante) para inserir a ponta de limpeza do
cartucho no adaptador de acoplamento ótico.

Passo 2 Deslize a alavanca no cartucho para varrer a superfície de acoplamento.
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As portas e os conectores não utilizados do adaptador devem estar sempre protegidos com um
tampão limpo. Os adaptadores de acoplamento ótico que tenham obturador têm de ser cobertos.

Nota
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C A P Í T U L O 16
Remover e substituir o NCS 1000 32-Channel
Mux/Demux Patch Panel

Este capítulo descreve as tarefas para remover e substituir o Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch
Panel.

Neste capítulo, «painel mux/demux» refere-se ao «Cisco NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel».Nota

Preencha sempre as ranhuras modulares do chassi Cisco NCS 1010 com os respetivos módulos (placa de
linha, controlador, PSU e bandejas de ventoinha). Substitua ou atualize os módulos (Inserção ou remoção
online - OIR) apenas quando a temperatura ambiente for inferior a 30 graus Celsius. Conclua a inserção ou
remoção online dos módulos no período de cinco minutos para evitar o sobreaquecimento dos componentes.

Atenção

Esta unidade pode ter mais do que uma ligação de fonte de alimentação. Para reduzir o risco de choques
elétricos, remova todas as ligações para desativar a unidade. Declaração 1028

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas e qualificadas.
Declaração 1030.

Aviso

Não existem peças passíveis de assistência no interior. Não abra, para evitar risco de choque elétrico.
Declaração 1073.

Aviso
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Entende-se por "pessoa formada" alguém que foi instruído e formado por uma pessoa qualificada e
que toma as devidas precauções ao trabalhar com o equipamento. Declaração 1089.

Entende-se por "pessoa qualificada" ou competente alguém que tem formação ou experiência na
tecnologia do equipamento e que entende os potenciais perigos de trabalhar com o equipamento.
Declaração 1089.

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas qualificadas. Consulte a
declaração 1089 para obter a definição de pessoa qualificada. Declaração 1090.

Aviso

O equipamento só deve ser instalado, substituído ou reparado por pessoas formadas ou qualificadas.
Consulte a declaração 1089 para obter a definição de pessoa formada ou qualificada. Declaração 1091.

Aviso

A altitude máxima de funcionamento do OIR é de 1800 m.Nota

• Remover e substituir o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panel, na página 154

Remover e substituir o NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch
Panel

Esta tarefa descreve os passos para remover o painel mux/demux do rack.

Procedimento

Passo 1 Desligue cuidadosamente os conectores de fibra ótica nos adaptadores LC-LC.
Passo 2 Desligue o cabo USB de inventário libertando-o no cabo USB e na tomada USB.
Passo 3 Limpe os cabos ou fibras na frente do painel mux/demux.
Passo 4 Desligue a lingueta de terra.
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Passo 5 Desaperte os parafusos de montagem e remova o painel mux/demux do rack.

O que fazer a seguir

• Instalar os NCS 1000 32-Channel Mux/Demux Patch Panels, na página 145
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A P Ê N D I C E A
PIDs

Este capítulo descreve a lista de PID para o Cisco NCS 1010 e respetivos módulos.

• PIDs, na página 157

PIDs
A tabela a seguir lista os PID do Cisco NCS 1010 e respetivos módulos:

Tabela 15: PID para o Cisco NCS 1010 e respetivos módulos

Descrição do ProdutoID do produto

Controlador NCS 1010NCS1010-CNTLR-K9=

Montagem em prateleira NCS 1010NCS1010-SA

Montagem NCS 1010 a pedidoNCS1010-SYS

Montagem em prateleira da ventoinha NCS 1010NCS1010-FAN

Unidade de fonte de alimentação CC NCS 1010NCS1010-DC-PSU

Unidade de fonte de alimentação CA NCS 1010NCS1010-AC-PSU

Filtro da bandeja de ventoinha NCS 1010NCS1010-FTF

Kit de acessórios para bastidor de 19 polegadas NCS
1010

NCS1010-ACC-KIT

Kit de acessórios suplementares para bastidor de 23
polegadas NCS 1010

NCS1010-23-KIT

Kit de acessórios suplementares para rack ETSI NCS
1010

NCS1010-ETSI-KIT

Terminal de linha ótica de banda C sem RamanNCS1K-OLT-C

Terminal de linha ótica de banda C com RamanNCS1K-OLT-R-C

Amplificador em linha de banda C sem RamanNCS1K-ILA-C
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Descrição do ProdutoID do produto

Amplificador em linha de banda C com RamanNCS1K-ILA-R-C

Amplificador em linha de banda C com Raman em
ambos os lados

NCS1K-ILA-2R-C

Patch panel de comunicação NCS 1000NCS1K-BRK-SA

Módulo de comunicação de 8 portas de canais
incolores

NCS1K-BRK-8

Módulo de comunicação de 16 portas de canais
incolores

NCS1K-BRK-16

Módulo de comunicação de 24 portas de canais
incolores

NCS1K-BRK-24

32 canais espaçados a 150 GHz na grelha ITU ímparNCS1K-MD-32O-C

32 canais espaçados a 150 GHz na grelha ITU parNCS1K-MD32E-C

•
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A P Ê N D I C E B
Especificações ambientais do sistema

Este capítulo descreve as especificações ambientais para o Cisco NCS 1010.

• Especificações ambientais do sistema, na página 159

Especificações ambientais do sistema
O Cisco NCS 1010 tem as seguintes especificações ambientais:

Tabela 16: Especificações ambientais para o Cisco NCS 1010

Altitude de
funcionamento

Temperatura de
funcionamento

Duração de
funcionamento

Condições ambientais

1800 m–5–55° CelsiusCurto prazo1Funcionamento com
temperatura elevada ou
baixa

1800 m5–40° CelsiusLongo prazo (365 dias)Funcionamento normal

1800 m5–40° CelsiusCurto prazoFalha da ventoinha2

1 De acordo com a NEBS GR-63-CORE, curto prazo refere-se a um período não superior a 96 horas
consecutivas e a um total não superior a 15 dias num ano (isto refere-se a um total de 360 horas em
qualquer ano, mas não mais do que 15 ocorrências durante um ano)

2 Uma falha da ventoinha significa que uma das ventoinhas em ambas as bandejas das ventoinhas deixou
de funcionar (5 de 6 ventoinhas estão em funcionamento). Substitua uma bandeja da ventoinha com
falha de acordo com o procedimento de substituição nos limites de tempo OIR.
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A P Ê N D I C E C
Especificações de cabo de alimentação

Este capítulo descreve os cabos de alimentação suportados pelas PSU CA e CC do Cisco NCS 1010.

• Cabos suportados, na página 161

Cabos suportados
Cada fonte de alimentação possui um cabo de alimentação separado. Estão disponíveis cabos de alimentação
padrão ou cabos jumper para ligação ao dispositivo. Os cabos de alimentação jumper para uso em bastidores
estão disponíveis como alternativa opcional aos cabos de alimentação padrão.

Apenas são suportados os cabos de alimentação ou cabos de alimentação jumper aprovados fornecidos com
o dispositivo.

Nota

Os seguintes cabos de alimentação são suportados.

Cabos de alimentação CA

• Argentina

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-AR

• Austrália

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Austrália), 250 V, 10 A, ficha 3112, CAB-9K10A-AU

• Brasil

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasil), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-BR

• China

Figura 104: CAB-250V-10A-CN (China), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-CN

• Europa

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa), 250 V, 10 A; Ficha CEE 7/7, CAB-9K10A-EU

• Europa e América do Norte

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa), 10 A; C13 a C14, tomada recuada, CAB-C13-C14-AC
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• Israel

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israel), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-IS

• Itália

Figura 107: CAB-9K10A-IT (Itália), 250 V, 10 A, ficha CEI 23-16/VII, CAB-9K10A-IT

• Índia

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (Índia), 250 V, 10 A, CAB-250V-10A-ID

• Japão PSE Mark

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Japão), C13 a C14, CAB-C13-C14-2M-JP

• América do Norte

Figura: Cabo de alimentação CACAB-C13-C14-AC, 125 V, 13 A, ficha NEMA 5–15, CAB-9K12A-NA

• América do Norte

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (América do Norte), conectores NEMA L6-20 a C13 – Caso tenham
classificação superior a 12,5 A, estão em conformidade com a América do Norte, CAB-AC-L620-C13

• Suíça

Figura 111: CAB-9K10A-SW (Suíça), 250 V, 10 A, ficha MP232, CAB-9K10A-SW

• Taiwan

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwan), 250 V, 10 A, CAB-ACTW

• Reino Unido

Figura 113: CAB-9K10A-UK (ReinoUnido), 250V, 10A (fusível 13-A), ficha BS1363, CAB-9K10A-UK

• Europa, América do Norte, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Marrocos e Coreia

Figura 116: CAB-C13-CBN , 250, 10 A, C13 a C14, em conformidade com Europa e América do Norte
200-240 V, CAB-C13-CBN

• Europa, América do Norte, Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Marrocos, Coreia, China e Rússia

Figura 117: CAB-C13-C14-2M, 250, 10 A, C13 a C14, em conformidade com Europa e América do
Norte a 200-240 V, CAB-C13-C14-2M

Cabos de alimentação CC

• Europa

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa) CABASY, FIOS, ALIMENTAÇÃO CC, 10 AWG, Cabo
CC 930 W/NCS 1010 - Conformidade ETSI, NCS1010-DC-CBL-ET=

• Mundial

Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (Mundial), –48 VCC, 40 A, 8 AWG, conector Mini-Fit de três
tomadas a três fios, CAB-48DC-40A-8AWG e CAB-48DC-40A-10AWG

Recomendamos a utilização do NCS1010-DC-CBL-ET= com o armário ETSI
de 300 mm para manter a conformidade com a pegada de 300 mm.

Nota
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As figuras a seguir retratam os cabos de alimentação:

Figura 101: CAB-250V-10A-AR (Argentina)

Figura 102: CAB-9K10A-AU (Austrália)

Figura 103: CAB-250V-10A-BR (Brasil)
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Figura 104: CAB-250V-10A-CN (China)

Figura 105: CAB-9K10A-EU (Europa)

Figura 106: CAB-250V-10A-IS (Israel)
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Figura 107: CAB-9K10A-IT (Itália)

Figura 108: CAB-250V-10A-ID (Índia)

Figura 109: CAB-C13-C14-2M-JP (Japão)

Figura 110: CAB-9K12A-NA (América do Norte)
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Figura 111: CAB-9K10A-SW (Suíça)

Figura 112: CAB-ACTW (Taiwan)
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Figura 113: CAB-9K10A-UK (Reino Unido)

Figura 114: CAB-AC-L620-C13 (América do Norte)

Figura 115: CAB-C13-C14-AC (Europa e América do Norte)
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Figura 116: CAB-C13-CBN

Figura 117: CAB-C13-C14-2M

Figura 118: NCS1010-DC-CBL-ET= (Europa)

Figura 119: CAB-48DC-40A-8AWG (Mundial)
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