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Prefácio
Este documento descreve como instalar um Cisco Network Convergence System (NCS) 4000 Fabric Card
Chassis e os respetivos componentes. O Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis (FCC) é um produto da família
Cisco Network Convergence System da Série 4000.
• Público-alvo, na página vii
• Convenções, na página vii
• Documentação associada, na página xiii
• Obter documentação e submeter um pedido de assistência, na página xiii

Público-alvo
Este guia destina-se a instaladores de chassi e parceiros de instalação da Cisco responsáveis pela instalação
do chassi do Cisco NCS da Série 4000 e os respetivos componentes. É esperado que os instaladores já possuam
experiência na instalação de hardware de rede. Não se pressupõe que possuam quaisquer conhecimentos
adicionais sobre encaminhamento ou o software XR Cisco IOS.

Convenções
Neste documento são utilizadas as seguintes convenções:
Convenção

Indicação

bold tipo de letra

Os comandos, as palavras-chaves e o texto introduzidos pelo utilizador são
apresentados em bold.

Tipo de letra a itálico Os títulos de documentos, os termos novos ou destacados e os argumentos para os
quais fornece valores são apresentados em itálico.
[]

Os elementos em parêntesis retos são opcionais.

{x | y | z }

As palavras-chave alternativas necessárias são agrupadas em chavetas e separadas
por barras verticais.

[x|y|z]

As palavras-chave alternativas opcionais são agrupadas em parêntesis retos e separadas
por barras verticais.
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Nota

Sugestão

Convenção

Indicação

string

Um conjunto de caracteres sem aspas. Não utilize aspas à volta da cadeia, já que esta
incluirá as aspas.

tipo de letra em
courier

As sessões de terminal e as informações apresentadas pelo sistema são apresentadas
no tipo de letra courier.

<>

Os carateres não imprimíveis, como palavras-passe, estão entre parênteses angulares.

[]

As respostas predefinidas a mensagens do sistema estão entre parênteses retos.

!, #

Um ponto de exclamação (!) ou um símbolo de cardinal (#) no início de uma linha
de código indica uma linha de comentário.

Representam notas para o leitor. As notas contêm sugestões úteis ou referências a materiais não abrangidos
no manual.

Significa que a informação que se segue irá ajudar a resolver um problema. As informações das sugestões
podem não ser úteis para a resolução de problemas ou mesmo uma ação, mas podem ser dados úteis, como
uma Poupança de tempo.

Atenção

Significa que o leitor deverá prestar atenção. Desta forma, poderá efetuar uma ação que cause danos no
equipamento or perda de dados.

Poupança de tempo

Significa que a ação descrita poupa tempo. Pode poupar tempo ao realizar a ação descrita no parágrafo.

Aviso

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa
situação que poderá causar lesão corporal. 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.
Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para localizar a respetiva tradução, nos avisos
de segurança traduzidos que acompanham este dispositivo. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

Aviso

As declarações que utilizam este símbolo são fornecidas como informação adicional e para cumprimento dos
requisitos regulamentares.
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INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES
Este símbolo de aviso significa perigo. Está numa situação que poderá causar lesão
corporal. 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. Utilize o número de declaração fornecido no final de cada aviso para
localizar a respetiva tradução, nos avisos de segurança traduzidos que acompanham
este dispositivo. Declaração 1071
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Waarschuwing BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
Dit waarschuwingssymbool betekent gevaar. U verkeert in een situatie die lichamelijk
letsel kan veroorzaken. Voordat u aan enige apparatuur gaat werken, dient u zich
bewust te zijn van de bij elektrische schakelingen betrokken risico's en dient u op de
hoogte te zijn van de standaard praktijken om ongelukken te voorkomen. Gebruik het
nummer van de verklaring onderaan de waarschuwing als u een vertaling van de
waarschuwing die bij het apparaat wordt geleverd, wilt raadplegen.
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES
Varoitus

TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA
Tämä varoitusmerkki merkitsee vaaraa. Tilanne voi aiheuttaa ruumiillisia vammoja.
Ennen kuin käsittelet laitteistoa, huomioi sähköpiirien käsittelemiseen liittyvät riskit
ja tutustu onnettomuuksien yleisiin ehkäisytapoihin. Turvallisuusvaroitusten käännökset
löytyvät laitteen mukana toimitettujen käännettyjen turvallisuusvaroitusten joukosta
varoitusten lopussa näkyvien lausuntonumeroiden avulla.
SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Attention

IMPORTANTES INFORMATIONS DE SÉCURITÉ
Ce symbole d'avertissement indique un danger. Vous vous trouvez dans une situation
pouvant entraîner des blessures ou des dommages corporels. Avant de travailler sur
un équipement, soyez conscient des dangers liés aux circuits électriques et
familiarisez-vous avec les procédures couramment utilisées pour éviter les accidents.
Pour prendre connaissance des traductions des avertissements figurant dans les consignes
de sécurité traduites qui accompagnent cet appareil, référez-vous au numéro de
l'instruction situé à la fin de chaque avertissement.
CONSERVEZ CES INFORMATIONS

Warnung

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE
Dieses Warnsymbol bedeutet Gefahr. Sie befinden sich in einer Situation, die zu
Verletzungen führen kann. Machen Sie sich vor der Arbeit mit Geräten mit den
Gefahren elektrischer Schaltungen und den üblichen Verfahren zur Vorbeugung vor
Unfällen vertraut. Suchen Sie mit der am Ende jeder Warnung angegebenen
Anweisungsnummer nach der jeweiligen Übersetzung in den übersetzten
Sicherheitshinweisen, die zusammen mit diesem Gerät ausgeliefert wurden.
BEWAHREN SIE DIESE HINWEISE GUT AUF.
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Avvertenza IMPORTANTI ISTRUZIONI SULLA SICUREZZA
Questo simbolo di avvertenza indica un pericolo. La situazione potrebbe causare
infortuni alle persone. Prima di intervenire su qualsiasi apparecchiatura, occorre essere
al corrente dei pericoli relativi ai circuiti elettrici e conoscere le procedure standard
per la prevenzione di incidenti. Utilizzare il numero di istruzione presente alla fine di
ciascuna avvertenza per individuare le traduzioni delle avvertenze riportate in questo
documento.
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Advarsel

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER
Dette advarselssymbolet betyr fare. Du er i en situasjon som kan føre til skade på person.
Før du begynner å arbeide med noe av utstyret, må du være oppmerksom på farene
forbundet med elektriske kretser, og kjenne til standardprosedyrer for å forhindre
ulykker. Bruk nummeret i slutten av hver advarsel for å finne oversettelsen i de oversatte
sikkerhetsadvarslene som fulgte med denne enheten.
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você está em uma situação que poderá ser
causadora de lesões corporais. Antes de iniciar a utilização de qualquer equipamento,
tenha conhecimento dos perigos envolvidos no manuseio de circuitos elétricos e
familiarize-se com as práticas habituais de prevenção de acidentes. Utilize o número
da instrução fornecido ao final de cada aviso para localizar sua tradução nos avisos de
segurança traduzidos que acompanham este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES

¡Advertencia! INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD
Este símbolo de aviso indica peligro. Existe riesgo para su integridad física. Antes de
manipular cualquier equipo, considere los riesgos de la corriente eléctrica y familiarícese
con los procedimientos estándar de prevención de accidentes. Al final de cada advertencia
encontrará el número que le ayudará a encontrar el texto traducido en el apartado de
traducciones que acompaña a este dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES
Varning!

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR
Denna varningssignal signalerar fara. Du befinner dig i en situation som kan leda till
personskada. Innan du utför arbete på någon utrustning måste du vara medveten om
farorna med elkretsar och känna till vanliga förfaranden för att förebygga olyckor.
Använd det nummer som finns i slutet av varje varning för att hitta dess översättning
i de översatta säkerhetsvarningar som medföljer denna anordning.
SPARA DESSA ANVISNINGAR
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Aviso

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA
Este símbolo de aviso significa perigo. Você se encontra em uma situação em que há
risco de lesões corporais. Antes de trabalhar com qualquer equipamento, esteja ciente
dos riscos que envolvem os circuitos elétricos e familiarize-se com as práticas padrão
de prevenção de acidentes. Use o número da declaração fornecido ao final de cada aviso
para localizar sua tradução nos avisos de segurança traduzidos que acompanham o
dispositivo.
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
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Advarsel

VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER
Dette advarselssymbol betyder fare. Du befinder dig i en situation med risiko for
legemesbeskadigelse. Før du begynder arbejde på udstyr, skal du være opmærksom
på de involverede risici, der er ved elektriske kredsløb, og du skal sætte dig ind i
standardprocedurer til undgåelse af ulykker. Brug erklæringsnummeret efter hver
advarsel for at finde oversættelsen i de oversatte advarsler, der fulgte med denne enhed.
GEM DISSE ANVISNINGER
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Documentação associada
Para obter informações de planeamento e instalação completas, consulte os seguintes documentos:
• Regulatory Compliance and Safety Information for Cisco NCS 4000 Series (Cumprimento da
Regulamentação e Informações de Segurança para o Cisco NCS da Série 4000)
• Configuration Guide for Cisco NCS 4000 Series (Guia de Configuração do Cisco NCS da Série 4000)
• Command Reference for Cisco NCS 4000 Series (Referência de Comando do Cisco NCS da Série 4000)

Obter documentação e submeter um pedido de assistência
Para mais informações sobre como obter documentação, utilizar a ferramenta de pesquisa de bugs (BST) da
Cisco, submeter um pedido de assistência e recolher informações adicionais, consulte Novidades na
documentação de produtos da Cisco, em: http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/general/whatsnew/
whatsnew.html .
Subscreva as Novidades na documentação de produtos da Cisco, que apresenta toda a documentação técnica
nova e revista da Cisco como feed RSS e fornece-lhe conteúdos diretamente no seu ambiente de trabalho,
através de uma aplicação de leitor. Os feeds RSS são um serviço gratuito.

Guia de instalação de hardware do Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
xiii

Prefácio
Obter documentação e submeter um pedido de assistência

Guia de instalação de hardware do Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
xiv

CAPÍTULO

1

Descrição Geral
Este capítulo fornece uma descrição geral do Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis.
• Sobre o Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis, na página 1
• Componentes do chassi da fabric card, na página 2
• Números de ranhuras, na página 4
• Especificações do chassi, na página 4
• Orientações de segurança, na página 5

Sobre o Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis
O Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis é uma plataforma de encaminhamento de núcleo altamente escalável
concebida para que os fornecedores de serviços possam criar redes multisserviços da próxima geração que
disponibilizam serviços de vídeo, dados e voz. O chassi da fabric card, também conhecido como chassi de
switch fabric, é referido neste documento como Cisco NCS 4000 FCC.
O Cisco NCS 4000 FCC faz parte do sistema multichassis do Cisco NCS 4000, que também inclui o chassi
para placas de linha (LCC) de 16 ranhuras do Cisco NCS 4016. O sistema pode expandir de um único chassi
a várias configurações multichassis para uma maior capacidade de encaminhamento.
O sistema multichassis do Cisco NCS 4000 realiza a escalabilidade através da interligação de LCCs para
FCCs. Estas ligações são realizadas a partir das fabric cards do switch do LCC para as fabric cards do FCC
através das interligações óticas CXP. O NCS 4000 possui uma arquitetura de switch fabric de três etapas.
Numa configuração multichassis, a primeira e a terceira etapa são implementadas pelas fabric cards
(NCS4016-FC2-M) no LCC e a segunda etapa é realizada pelas fabric cards (NCS4KF-FC2-C) no FCC.
No sistema multichassis, o tempo de atividade do sistema apresentado no painel de dispositivos de cada chassi
do sistema multichassis varia de acordo com o momento em que o chassi tiver sido iniciado ou reiniciado.
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Componentes do chassi da fabric card
Tabela 1: Componentes principais do Cisco NCS 4000 FCC

Componente

Descrição

Backplane do chassi

O backplane do chassi distribui a alimentação e disponibiliza interligações para outros
componentes no sistema. O backplane suporta a placa RPMC e as fabric cards. As bandejas
de alimentação, o painel do dispositivo, as bandejas de ventoinha e o sensor de temperatura
estão ligados à backplane através dos conectores cablados.

S2 Fabric Cards (FCs)

O FCC possui oito ranhuras FC: quatro ranhuras na caixa superior e quatro ranhuras na
caixa inferior.

Conectores e módulos óticos CXP

As ligações entre o LCC e o FCC são implementadas através de várias ligações óticas
bidirecionais. As óticas de fator de forma CXP2 conectáveis são utilizadas para estas
interligações. Os módulos óticos CXP2 são utilizados nas placas NCS4KF-FC2-C e
NCS4016-FC2-M para interligar duas placas fabric cards. Os módulos CXP2 utilizam
um conector MPO de 24 fibras que suporta 12 ligações óticas bidirecionais até 100 metros
com cabos de fibra multimodo OM-4.

Placas RPMC

Existem duas placas RPMC. As placas estão inseridas em duas ranhuras dedicadas na
parte frontal do FCC. Uma placa RPMC é instalada na ranhura RPMC0 SC0/SW0 na
caixa da placa superior e a outra placa RPMC é instalada na ranhura RPMC1 SC1/SW1
na caixa da placa inferior. Tanto a ranhura superior como a inferior são idênticas. A placa
secundária é instalada para fins de redundância, para que a perda ou remoção de uma
placa não desative o FCC. Deve haver, pelo menos, uma placa RPMC operacional para
que o FCC funcione.

Bandejas de alimentação

Existem duas bandejas de alimentação DC. Cada bandeja de alimentação DC possui
quatro módulos de alimentação.

Bandejas de ventoinha

Duas bandejas de ventoinha são inseridas na parte frontal do FCC. Cada bandeja da
ventoinha contém seis ventoinhas axiais. As ventoinhas distribuem ar de arrefecimento
através do FCC, da parte da frente para a de trás do FCC. Ambas as bandejas de ventoinha
devem estar sempre presentes para um funcionamento adequado do chassi.

Filtro de ar

Um filtro de ar amovível situado abaixo do suporte de gestão de cabos inferior e dentro
da entrada de ar frontal na parte frontal do FCC.

Suportes de gestão de cabos

O FCC possui elementos de gestão de cabo na parte frontal do FCC. Estes suportes
organizam os cabos da interface que entram e saem das diferentes placas, mantendo-os
fora do caminho e protegidos contra dobras acentuadas que os podem danificar.
Dois conjuntos de gestão de cabos horizontais são pré-instalados no FCC: um conjunto
de gestão de cabos por cima da caixa das placas superior e um conjunto de gestão de
cabos por baixo da caixa das placas inferior. O suporte de gestão de cabos pode ser rodado
para três posições diferentes. Para alterar a posição do suporte de gestão de cabos, solte
o parafuso cativo, alinhe-o com a abertura necessária e, em seguida, aperte o parafuso
cativo.
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Componente

Descrição

Conjunto do sensor de temperatura

Um sensor de temperatura é utilizado para monitorizar a temperatura do ar que entra no
chassi. Este sensor é posicionado próximo da base do chassi por onde o ar fresco entra.

Display do painel de dispositivos

Um display do painel de dispositivos, situado na parte frontal do FCC, composto por um
display LCD tátil e LEDs que indicam os alarmes do sistema. O painel de dispositivo
tem uma interface básica utilizada para monitorizar o funcionamento do FCC.

A figura seguinte mostra a imagem frontal do Cisco NCS 4000 FCC.
Figura 1: Imagem frontal do Cisco NCS 4000 FCC

1

Bandejas de alimentação 4

Suportes de gestão de
cabos
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2

Display do painel de
dispositivos

5

Caixas das placas

3

Duas bandejas de
ventoinha

6

Filtro de ar amovível

Números de ranhuras
Esta secção identifica a localização e os números de ranhuras dos componentes do sistema ligados ao Cisco
NCS 4000 FCC.
O FCC possui as seguintes ranhuras: duas ranhuras de placas RPMC para redundância e oito ranhuras para
FC
• Caixa da placa superior: (da esquerda para a direita: RPMC0 SC0/SW0, FC0, FC1, FC2, FC3)
• Caixa da placa inferior: (da esquerda para a direita: RPMC1 SC1/SW1, FC4, FC5, FC6, FC7)

Especificações do chassi
A tabela seguinte enumera as especificações físicas do Cisco NCS 4000 FCC.
Tabela 2: Especificações do Cisco NCS 4000 FCC

Placas e módulos suportados

• Duas placas RPMC
• Oito fabric cards
• Oito módulos de alimentação DC
• Duas bandejas de ventoinha

Dimensões do chassi do fabric
Altura

179,6 cm (70,7 pol.) conforme expedido

Largura

44,55 cm (17,54 pol.) de um lado ao outro do chassi
49,54 cm (19,5 pol.) com porta instalada

Profundidade

45,14 cm (17,77 pol.) com porta

Espaçamento do corredor de passagem

Para instalar o chassi (parte frontal): 122 cm (48 pol.)
Para manutenção das FRUs (parte frontal): 80,5 cm
(31,7 pol.)
Para manutenção das FRUs (parte traseira): 35,6 cm
(14,0 pol.)

Pesos
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Chassi conforme expedido

103,1 kg (227,3 lb)

Chassi completamente carregado com bandejas de
alimentação, placas e revestimento

200 kg (440,9 lb)

Arrefecimento do chassi do fabric

Duas bandejas de ventoinha

Fluxo de ar do chassi

Até 35,40 metros cúbicos (1250 pés cúbicos) por
minuto

Fluxo de ar do sistema de alimentação DC

35,40 metros cúbicos (240 pés cúbicos) por minuto

Orientações de segurança
Antes de realizar quaisquer procedimentos de instalação do chassi, leia as orientações de segurança nesta
secção, para evitar lesionar-se ou danificar o equipamento.

Nota

Reveja os avisos de segurança listados em Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco
Network Convergence System 4000 Series Routers (Cumprimento da Regulamentação e Informações de
Segurança para os Routers Cisco Network Convergence System da Série 4000) antes de instalar, configurar
ou resolver um problema numa placa instalada.

Nota

Desligue o switch de saída da PCM e a alimentação das duas bandejas de alimentação associadas antes de
remover uma bandeja de alimentação.
As orientações que se seguem destinam-se a garantir a sua segurança e a proteger o equipamento. As orientações
não abrangem todos os perigos. Mantenha-se atento.
• Nunca tente elevar um objeto que possa ser demasiado pesado para o elevar sozinho.
• Mantenha a área de trabalho desimpedida e sem pó durante e depois da instalação. Não permita a entrada
de sujidade ou detritos em qualquer componente à base de laser.
• Mantenha as ferramentas e os componentes do FCC afastados das áreas de circulação.
• Não use roupas largas, joias ou outros itens que possam ficar presos no FCC enquanto trabalha no mesmo
ou nos respetivos componentes.
• Utilize o equipamento Cisco em conformidade com as respetivas especificações e instruções de utilização
do produto.
• Não trabalhe sozinho em condições potencialmente perigosas.
• Verifique se a sua instalação está em conformidade com os códigos elétricos locais e nacionais:
• Nos Estados Unidos, o código da National Fire Protection Association (NFPA – Associação Nacional
de Proteção Contra Incêndios) 70, o Código Elétrico Nacional americano; no Canadá, o Código
Elétrico Canadiano, I parte, CSA C22.1.
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• Noutros países: da 1.ª parte à 7.ª parte da norma 60364 da Comissão Eletrotécnica Internacional "International Electrotechnical Commission" (IEC).
• Ligue apenas uma fonte de alimentação DC que cumpra os requisitos de tensão extrema inferior de
segurança (SELV) da UL/CSA/IEC/EN 60950-1 e da AS/NZS 60590 ao sistema de potência de entrada
DC.
• Assegure-se de que integra um dispositivo de dois polos para desligar o sistema na configuração fixada
para a cablagem de um sistema de potência de entrada DC e que este é facilmente acessível.
• Assegure-se de que instala uma proteção contra curto-circuitos (sobretensão) como parte da instalação
do edifício.
Prevenção de descargas eletrostáticas
Os danos causados por descargas eletrostáticas (ESD), que ocorrem quando as placas ou os componentes
eletrónicos são manuseados incorretamente, resultam em avarias totais ou intermitentes. Recomendamos a
utilização de uma pulseira com proteção contra ESD sempre que manusear equipamento de rede ou um dos
respetivos componentes.
Para evitar danos por ESD:
• Utilize sempre uma pulseira com proteção contra ESD, no pulso ou no tornozelo, e assegure-se de que
esta fica em contacto com a pele. Ligue a extremidade do cabo de ligação do equipamento a uma ficha
com proteção contra ESD ou a uma superfície de metal nu no FCC (assegure-se de que o FCC está ligado
à terra).
• Segure na placa pelas alavancas do ejetor, quando aplicável, ou pelo transportador de metal, unicamente;
evite tocar no tabuleiro ou nos pinos do conector.
• Coloque uma placa removida, com o tabuleiro virado para cima, sobre uma superfície antiestática ou
num saco antiestático. Se planear devolver o componente à fábrica, coloque-o imediatamente num saco
antiestático.
• Evite o contacto entre placas e vestuário. A pulseira só protege o tabuleiro contra a tensão ESD no corpo;
a tensão ESD presente no vestuário pode causar danos.
• Tenha atenção para não colocar qualquer ferramenta sobre o painel alveolar de alumínio e para não
introduzir os dedos no painel.
A figura seguinte mostra as localizações das fichas com proteção contra ESD no FCC.
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Figura 2: Fichas com proteção contra ESD no NCS 4000 FCC
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CAPÍTULO

2

Montar o Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis
Este capítulo descreve como fixar o Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis no bastidor.
• Preparar a montagem do chassi num bastidor, na página 9
• Montagem do chassis em bastidor, na página 17

Preparar a montagem do chassi num bastidor
Antes de montar o Cisco NCS 4000 FCC num bastidor, é essencial que o local da instalação seja corretamente
preparado para lidar com o peso, requisitos de alimentação, necessidades de arrefecimento e outras exigências
do chassi.
Uma vez que um chassi completamente configurado pode pesar até 200 kg (440,92 lb), reveja as especificações
do bastidor com o fornecedor para determinar se estes são adequados para lidar com o peso do chassi.

Atenção

Para evitar deixar cair o chassi e eventuais lesões durante a instalação, tenha atenção para posicionar o chassi
corretamente no bastidor durante a montagem.

Desembalar o chassi
Esta secção descreve como desembalar o chassi da sua caixa de transporte.

Atenção

A caixa com o Cisco NCS 4000 FCC é alta e pesada. Manuseie-a cuidadosamente para evitar inclinar demasiado
o chassi, caso contrário, este pode cair ao chão e causar ferimentos. Recomendamos que o chassi seja deslocado
por, pelo menos, duas pessoas para que o seu tamanho e peso sejam melhor suportados.
A tabela seguinte enumera as características físicas da caixa de transporte do Cisco NCS 4000 FCC.
Peso (máximo estimado)

• 103 kg (227 lb) chassi conforme expedido.
• 170 kg (375 lb) caixa de transporte com palete
• 200 kg (441 lb) chassi completamente carregado
com módulos de alimentação, bandejas de
ventoinha, placas e porta
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Dimensões

Altura: 213,4 cm (84 pol.)
Largura: 104,1 cm (41 pol.)
Comprimento: 96,52 cm (38 pol.)

Para desembalar o chassi, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Encontre uma área grande para acomodar e remover a caixa do chassi.

Passo 2

Desloque cuidadosamente a palete com o chassi para a área de preparação onde pretende desembalá-lo.
Atenção

Passo 3

O chassi com a palete deve ser manuseado cuidadosamente para evitar um risco de queda.

Solte os cadeados metálicos que estão a prender a caixa à palete, assim como a porta da caixa ao resto da
caixa, conforme exibido na figura abaixo.
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Figura 3: Caixa do chassi do Cisco NCS da Série 4000

1
Passo 4

Cadeados metálicos

Recorra a duas pessoas para abrir e remover a caixa cuidadosamente da palete de expedição.
Sugestão Conserve a embalagem caso precise de devolver algum dos componentes.

Passo 5

Remova o material de acolchoamento da embalagem da parte superior do chassi.
Coloque o chassi no lugar até que esteja pronto para mover e instalar o mesmo no bastidor.
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Remover o chassi da palete
Nota

Não remova os suportes do chassi até que esteja pronto para deslocar e instalar o chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pé de cabra ou martelo
• Chave de parafusos Philips número 2
• Chave de 1,4 cm (9/16 pol.) ou M14 ou soquete
• Empilhadora
Para remover o chassi da palete, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Remova a barra de madeira com um pé de cabra ou os dentes do martelo.
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Figura 4: Desembalar o chassi do fabric do NCS 4000

Passo 2

1

Chassi do fabric do NCS 4000

5

Material de acolchoamento da embalagem

2

Palete

6

Caixa

3

Barra de madeira

7

Porta

4

Parafusos

8

kit de acessórios

Com uma chave de 1,4 cm (9/16 pol.) ou M14 ou um soquete, remova os oito parafusos que prendem os
suportes à palete.
Não retire os suportes do chassi antes de o chassi estar pronto para ser instalado no bastidor.

Passo 3

Alinhe a empilhadora com a superfície da palete. Recorra a, pelo menos, duas pessoas e deslize o chassi para
a empilhadora.
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Nota

Utilize os puxadores na parte traseira do chassi para ajudar a mover o chassi para a empilhadora. Consulte
a figura abaixo.
Figura 5: Puxadores do chassi

1

Puxadores do chassi
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Nota

Passo 4

Certifique-se de que as extensões em L dos suportes assentam totalmente nas lâminas da empilhadora
antes de transportar o chassi. Esta precaução garante estabilidade.

Transporte o chassi para o local da instalação.
Nota

Confirme que tem, pelo menos, duas pessoas para transportar o chassi.

Instalar os suportes de montagem
Esta secção explica como instalar os suportes de montagem superior e inferior de 58,4 cm (23 pol.) no chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Chave de parafusos Philips número 2
• Kit de instalação Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)
Para fixar os suportes de montagem, basta instalar cada um dos suportes do adaptador no suporte de 25,4 cm
(10 pol.) já pré-instalado no chassi com, pelo menos, 14 parafusos em cada lado, conforme mostrado na figura
abaixo.
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Figura 6: Fixar os suportes de montagem do chassi

1

Adaptador de suporte de 33 cm (23 pol.)

2

Suporte pré-instalado de 48,3 cm (19 pol.)

3

Parafusos

Montagem do chassis em bastidor
Esta secção descreve como montar o Cisco NCS 4000 FCC num bastidor.
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Atenção

A caixa com o Cisco NCS 4000 FCC é alta e pesada. Manuseie-a cuidadosamente para evitar inclinar demasiado
o chassi, caso contrário, este pode cair ao chão e causar ferimentos. Recomendamos que o chassi seja deslocado
por, pelo menos, duas pessoas para que o seu tamanho e peso sejam melhor suportados.
Pré-requisitos
• Certifique-se de que o bastidor está nivelado e aparafusado ao chão.
• Certifique-se de que os suportes de montagem estão instalados no chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Chave de parafusos Philips número 2
• Kit de instalação Cisco (NCS4KF-INST-KIT=)
Siga estes passos para montar o chassi no bastidor:
Procedimento

Passo 1

Com o chassi na empilhadora, alinhe o chassi com o bastidor.
Verifique se há espaço suficiente para manobrar a empilhadora até ao local da instalação.

Passo 2

Com uma chave de parafusos Philips número 2, remova os dezoito parafusos que prendem os suportes ao
chassi.
Os dezoito parafusos encontram-se no suporte de expedição.

Passo 3

Com recurso à empilhadora, eleve o chassi até à altura necessária da posição de instalação do chassi.

Passo 4

Recorra a, pelo menos, duas pessoas para deslocar o chassi. Uma pessoa situada à frente do chassi deve
empurrar cuidadosamente o mesmo para o bastidor. Outra pessoa situada atrás do chassi deve utilizar os
puxadores traseiros para puxar cuidadosamente o chassi da empilhadora para o bastidor até que os suportes
de montagem do chassi entrem em contacto com os postes verticais do bastidor.
Atenção

Passo 5

Confirme se o chassi se encontra apoiado enquanto é deslocado da empilhadora para o bastidor na
eventualidade de as lâminas da empilhadora não entrarem completamente no espaço do bastidor.

Insira e aperte parcialmente os 28 parafusos de montagem para fixar os suportes de montagem verticais do
chassi às calhas de montagem verticais do bastidor.
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Figura 7: Orifícios de montagem do chassi

Nota

Para acomodar bastidores de equipamento com diferentes padrões de orifícios de montagem, os
suportes de montagem do chassis têm grupos de orifícios para parafusos de ambos os lados. Os
orifícios de montagem nestas calhas são espaçados de modo a que cada grupo de orifícios fique
alinhado com um orifício no bastidor de equipamento ou com o suporte de montagem central
opcional. Utilize o orifício de montagem correspondente (no mesmo grupo de orifícios) no lado
oposto do chassi para nivelar o chassi no bastidor.

Passo 6

Utilize a chave de parafusos para apertar todos os parafusos após a sua instalação com um binário de 2,5 Nm
(22 pol.-lb).

Passo 7

Remova a empilhadora.

Passo 8

Remova os dois puxadores traseiros após a instalação do chassi.
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Instalar os componentes de alimentação
Este capítulo fornece uma descrição geral do sistema de alimentação DC e indica como instalar os módulos
de alimentação e os cabos de alimentação de entrada no Cisco NCS 4000 Fabric Card Chassis (FCC).
• Instalar componentes de alimentação, na página 21

Instalar componentes de alimentação
Orientações de ligação da alimentação
Assegure-se de que toda a cablagem de ligação elétrica está conforme às normas e regulamentos do NEC,
bem como dos códigos locais.
O chassi possui duas bandejas de alimentação. Cada bandeja inclui quatro módulos de alimentação. A bandeja
de alimentação fornece ligações elétricas ao painel traseiro do chassi. Cada módulo de alimentação pode ser
ligado individualmente à bandeja.

Atenção

É necessária uma ligação à terra correta para evitar danos provocados por relâmpagos e picos de corrente no
local. Consulte os requisitos de ligação à terra na secção Orientações NEBS para ligação à terra e acoplagem,
na página 25.

Chassis com alimentação DC
Utilize um fio 6 AWG com valor nominal mínimo de 75 °C para a ligação dos módulos de alimentação DC.
O sistema aceita uma tensão de entrada nominal de -48 VDC ou -60 VDC, com um intervalo de tolerância
operacional de -40,5 a -72 VDC. É necessária uma fonte de alimentação DC dedicada e com tensão nominal
clara para cada ligação de um módulo de alimentação. Cada alimentação de energia deve estar equipada com
um disjuntor de polo duplo, com uma tensão nominal não superior a 60 A, com um atraso médio.

Nota

Respeite os requisitos de energia e dimensões do local.
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Nota

O disjuntor de proteção contra curtos-circuitos não deve ter uma tensão nominal superior a 60 A.
Os requisitos de redundância de alimentação variam consoante a configuração do sistema (número de placas
presente no chassi e o volume do tráfego). Os sistemas com alimentação DC têm proteção N+1.
As ligações elétricas para a bandeja de alimentação de cada módulo de alimentação DC necessitam de quatro
cabos: dois cabos fonte e dois cabos de retorno.
Para os cabos de alimentação DC, recomendamos a utilização de cabos com fios de cobre com uma elevada
contagem de veios 6 AWG, com valor nominal mínimo de 75 °C. O tamanho dos cabos depende da localização
do chassis relativamente à fonte de alimentação. Siga as práticas locais para determinar o tamanho dos cabos.
A Cisco não disponibiliza os cabos de alimentação DC, mas estes podem ser encontrados em qualquer
fornecedor comercial de cabos.
Os cabos de alimentação DC devem terminar com linguetas, na extremidade da bandeja de alimentação. As
linguetas necessárias para a potência de entrada são fornecidas com os módulos de alimentação.

Aviso

Os terminais de alimentação podem conter tensão ou energia perigosa. Coloque as proteções sempre
que os terminais não estiverem em utilização. Assegure-se de que os condutores sem isolamento não
ficam acessíveis quando a proteção está colocada. Declaração 1086

Aviso

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

Nota

Antes de ligar os cabos de alimentação DC ao sistema elétrico, assegure-se de que os cabos de entrada da
alimentação não estão sob tensão.

Nota

Assegure-se de que a instalação de cablagem do edifício dispõe de um dispositivo para desligar a alimentação
facilmente acessível.

Nota

Os procedimentos do disjuntor e bloqueio do fusível devem ser conformes às normas e regulamentos do
Código Elétrico Nacional americano (NEC) e quaisquer códigos locais.

Aviso

Para evitar o perigo de choque, assegure-se de que aplica tubagem de película retrátil em volta da área de
entrada dos fios na lingueta.
O código de cores dos fios do cabo de alimentação DC depende do código de cores da fonte de alimentação
DC no local. Dado que não existe um código de cores padrão para os fios da alimentação DC, tem de estar
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seguro de que os cabos de alimentação são ligados aos módulos de alimentação com a polaridade positiva (+)
e negativa (-) correta:
• Em certos casos, os fios dos cabos de alimentação DC podem ter uma etiqueta de positivo (+) ou negativo
(-). Trata-se de uma indicação relativamente segura da polaridade, mas deve confirmar a polaridade
medindo a tensão entre os fios do cabo DC. Ao efetuar a medição, assegure-se de que os fios positivo
(+) e negativo (-) do cabo correspondem às etiquetas positivo (+) e negativo (-) no módulo de alimentação.
• O cabo verde (ou verde e amarelo) indica, habitualmente, que se trata de um cabo de terra.

Atenção

Os módulos de alimentação DC incluem um circuito de proteção de tensão inversa, para evitar que o módulo
de alimentação seja danificado em caso de deteção de uma situação de polaridade inversa. A polaridade inversa
não deverá causar qualquer dano, mas tal situação deve ser corrigida de imediato.
A etiqueta de classificação é mostrada na figura abaixo.
Figura 8: Etiqueta de classificação do chassi DC do NCS 4000 FCC

Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra
Esta secção descreve os requisitos de energia e ligação à terra que deve ter em consideração ao planear as
instalações para o sistema de encaminhamento no local. Pode, também, consultar a secção Requisitos de
alimentação DC para encontrar informação adicional sobre os requisitos de energia para o tipo de chassi.
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Nota

A informação nestas secções deve ser revista por um eletricista qualificado, de modo a garantir que a instalação
no local cumpra estes requisitos. Relativamente a configurações de maiores dimensões do sistema, consulte
um eletricista perito em instalações para compreender a carga que o sistema de encaminhamento poderá
colocar sobre a central elétrica das instalações.
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 DC 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. Além disso:
• Os sistemas alimentados com DC exigem que o chassi tenha ligação à terra.
• 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.

Nota

Reveja os avisos de segurança no documento Regulatory Compliance and Safety Information for the Cisco
Network Convergence System 4000 Series Routers (Cumprimento da Regulamentação e Informações de
Segurança para os Routers Cisco Network Convergence System da Série 4000) antes de tentar instalar o
sistema de encaminhamento.

Requisitos de alimentação DC
Cumpra as orientações que se seguem nas prateleiras com alimentação DC. Além disso, assegure-se de que
consulta os requisitos descritos em Requisitos gerais de alimentação e ligação à terra.
• Um chassi com alimentação DC exige um máximo de 12 250 watts de potência de entrada DC, quando
completamente carregado.
• Toda a cablagem de ligação elétrica tem de estar conforme às normas e regulamentos do Código Elétrico
Nacional americano (NEC) e dos códigos locais. Assegure-se, também, de que a cablagem respeita
quaisquer requisitos internos no local da instalação.
• Cada fonte de alimentação DC tem de estar conforme aos requisitos de tensão extrema inferior de
segurança (SELV) incluídos na UL 60950-1, CSA-C22.2 N.º 60950-1, EN60950-1, AS/NZS 60950, e
IEC60950-1.
• Um sistema com alimentação DC deve ser instalado numa área de acesso restrito, em conformidade com
o Código Elétrico Nacional americano e a ANSI/NFPA 70.
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• Todos os componentes na área de acesso à potência de entrada DC devem estar corretamente isolados.
Se não for possível confiar na identificação do condutor com ligação à terra na alimentação elétrica DC, em
que o equipamento não dispõe de um dispositivo de dois polos para ser desligado, então este último deve ser
fornecido de forma externa ao equipamento.

Orientações NEBS para ligação à terra e acoplagem
O sistema de ligação à terra central das instalações ou o sistema de ligação à terra interior do equipamento
tem de estar permanentemente ligado a uma das duas conexões de ligação à terra ou acoplagem suplementares
na parte de trás ou lateral do chassi, de modo a cumprir os requisitos do Sistema do Equipamento de Rede do
Edifício americano (NEBS), bem como as exigências em matéria de conformidade de segurança. Estes pontos
de ligação à terra são referidos como os pontos de ligação à terra e acoplagem NEBS.

Nota

Estas ligações à terra e de acoplagem respondem aos requisitos Telcordia NEBS para ligações à terra e de
acoplagem suplementares. Se o chassi não for instalado num ambiente NEBS, pode optar por ignorar estas
orientações e confiar nas ligações à terra de segurança dos módulos de alimentação DC.
Existem cinco pontos de ligação à terra no Cisco NCS 4000 FCC, como pode ver na figura abaixo.
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Figura 9: Pontos de ligação à terra e acoplagem do NEBS para o Cisco NCS 4000 FCC
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1

Parafusos e anilhas

2

Lingueta de ligação à terra com cabo

3

Ponto de ligação à terra

Utilize as seguintes peças para garantir uma ligação à terra suplementar satisfatória no chassi:
• Uma lingueta de ligação à terra, com 10 orifícios de pinos com um espaçamento de 15,9 mm (5/8 pol.)
entre si, e um conector de cabos com capacidade para suportar um fio de cobre multiveios 4-AWG ou
maior. Esta lingueta é semelhante à utilizada nos fios de alimentação de potência de entrada DC.
• Dois parafusos de cabeça redonda M6 e duas anilhas de bloqueio.
• Um fio de ligação à terra. Embora recomendemos um fio de cobre multiveios 4-AWG, no mínimo, o
diâmetro e o comprimento do cabo dependem da localização do chassi e do ambiente local.

Instalar o cabo de terra do chassi
Esta secção descreve como instalar um cabo de terra ao ponto de ligação à terra e de acoplagem NEBS na
parte da frente ou lateral do Cisco NCS 4000 FCC.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Lingueta de ligação à terra e parafusos (fornecidos no kit de acessórios do chassi)
• Cabo de terra
• Ferramenta de engaste e pastilha específica da lingueta
• Chave de parafusos Philips número 2
Para garantir uma ligação a terra satisfatória, recomendamos um fio de cobre multiveios 4-AWG. O tamanho
deste cabo deve respeitar os requisitos de instalação locais e nacionais.
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Nota

O cabo de terra do chassi tem de ser ligado em primeiro lugar ao chassi antes de serem efetuadas outras
ligações. Durante a remoção do chassi, o cabo de terra tem de ser desligado próximo da fase final.

Nota

O retorno DC deste sistema deve permanecer isolado da estrutura do sistema e do chassi (DC-I: retorno DC
isolado). O retorno DC deve ser ligado à terra na origem.
Figura 10: Cilindro reto da lingueta de ligação à terra

Para fixar o cabo de terra ao chassi, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Utilize a ferramenta de engaste recomendada pelo fabricante da lingueta para engastar a lingueta no cabo de
terra.
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Figura 11: Instalar o cabo de terra do chassi

1

Parafusos e anilhas

2

Lingueta de ligação à terra com cabo

3

Ponto de ligação à terra

Passo 2

Utilize uma chave de parafusos Phillips para apertar os parafusos com um binário de 2,5–2,8 Nm (22–25
pol.-lb).

Passo 3

Ligue a outra extremidade do cabo de terra a um ponto de ligação à terra no local, de acordo com as
recomendações locais.

Instalar bandeja de alimentação DC
Esta secção descreve como instalar uma bandeja de alimentação no chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Chave de parafusos Phillips número 1, 15,24 cm (6 polegadas)
• Bandejas de alimentação do Cisco NCS 4000 FCC (Cisco PIDNCS4K-DC-PEM)
Para instalar uma bandeja de alimentação DC, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Faça deslizar a bandeja de alimentação para o compartimento até que o conector de acoplamento encaixe no
chassi.

Passo 2

Instale totalmente a bandeja de alimentação no respetivo conector de acoplamento e instale as abas de montagem
da bandeja de alimentação contra as abas de montagem do chassi.
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Passo 3

Instale e aperte os parafusos (para cada bandeja de alimentação) através das abas de montagem da bandeja
de alimentação de cada lado, para dentro dos orifícios de parafuso das abas de montagem do chassi, para fixar
a bandeja ao chassi com um binário de 6 in-lb.
Figura 12: Parafusos nas abas de montagem da bandeja de alimentação

Instalar módulos de alimentação
Esta secção descreve como instalar módulos de alimentação no chassi.

Atenção

Se sentir alguma resistência, nunca force um módulo de alimentação na bandeja de alimentação! Se forçar
um módulo numa bandeja incorreta, pode provocar danos tanto no módulo como na bandeja.
Cada módulo de alimentação tem três LED de estado localizados no lado esquerdo do painel frontal.

Guia de instalação de hardware do Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
30

Instalar os componentes de alimentação
Instalar módulos de alimentação

Tabela 3: Indicador LED luminoso de estado do módulo de alimentação

Nome do LED

Cor

Significado

Entrada OK

Verde

• Ligado: a tensão de entrada está presente e no intervalo regulado.
• Intermitente: a tensão de entrada está presente, mas fora do
intervalo regulado.
• Desligado: não há tensão de entrada.

Saída OK

Verde

• Ligado: a tensão de saída está ligada.
• Intermitente: o módulo de alimentação está no limite da
alimentação ou em condição de curto-circuito.
• Desligado: a tensão de saída está desligada.

Avaria

Vermelho

• Ligado: foi detetada uma avaria interna no módulo de alimentação.
• Desligado: não foram detetadas avarias no módulo de alimentação.

Instalar módulos de alimentação
Esta secção descreve como instalar os módulos de alimentação DC.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Módulos de alimentação Cisco NCS 4000 FCC (NCS4K-DC-PSU-V1)

Atenção

Não utilize força excessiva ao inserir o módulo de alimentação na bandeja de alimentação, para evitar danos
no conector do painel traseiro da bandeja de alimentação.
Para instalar os módulos de alimentação DC no chassi, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Retire as tampas de enchimento das ranhuras onde pretende instalar os módulos de alimentação.

Passo 2

Utilizando as duas mãos para apoiar o módulo de alimentação, faça-o deslizar para a bandeja de alimentação.
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Figura 13: Inserir o módulo de alimentação DC

Passo 3

Fixe o módulo de alimentação à bandeja de alimentação utilizando o gancho de carga.

Passo 4

Repita estes passos para os restantes módulos de alimentação AC ou DC.

Ligar a alimentação a um chassis com alimentação DC
Esta secção explica como ligar os cabos de alimentação DC a um chassi com alimentação DC.
O código de cores dos fios do cabo de alimentação DC depende do código de cores da fonte de alimentação
DC no local. Dado que não existe um código de cores padrão para os fios da alimentação DC, tem de estar
seguro de que os cabos de alimentação são ligados ao módulo com a polaridade positiva (+) e negativa (-)
correta:
• Em certos casos, os fios dos cabos de alimentação DC podem ter uma etiqueta de positivo (+) ou negativo
(-). Trata-se de uma indicação relativamente segura da polaridade, mas deve confirmar a polaridade
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medindo a tensão entre os fios do cabo DC. Ao efetuar a medição, assegure-se de que os fios positivo
(+) e negativo (-) do cabo correspondem às etiquetas positivo (+) e negativo (-) no módulo de alimentação.
• O cabo verde (ou verde e amarelo) indica, habitualmente, que se trata de um cabo de terra.

Atenção

Os módulos de alimentação DC contêm circuitos destinados a acionar o disjuntor no módulo de alimentação,
caso o módulo de alimentação detete uma situação de polaridade inversa. A polaridade inversa não deverá
causar qualquer dano, mas tal situação deve ser corrigida de imediato.

Aviso

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie o disjuntor
do circuito DC na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.
Para ligar os cabos de alimentação DC a uma bandeja de alimentação DC, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Confirme que o interruptor de alimentação está na posição OFF (0 - desligado). O interruptor de alimentação
encontra-se à direita da bandeja de alimentação.

Passo 2

Remova as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação à
alimentação DC.

Passo 3

Verifique os seguintes valores de resistência em ambas as prateleiras:
• A resistência entre os pinos terminais positivos e negativos da alimentação de cada entrada deve ser
superior a 90 KOhm.
• A resistência entre cada pino terminal positivo e a superfície de metal nu na prateleira de alimentação
deve ser superior a 10 MOhms.
• A resistência entre cada pino terminal negativo e a superfície de metal nu na prateleira de alimentação
deve ser superior a 10 MOhms.
Nota

Tipicamente, os ohmímetros de mão não medem 10 MOhms; em vez disso, ajustam-se
automaticamente para adquirirem a medida e apresentam uma leitura fora de intervalo. Esta leitura
é aceitável, desde que o ohmímetro esteja calibrado.

Passo 4

Ligue os cabos de alimentação DC pela seguinte ordem:
a) Primeiro, o cabo positivo.
b) Por último, o cabo negativo.

Passo 5

Repita o passo 4 para outros módulos de alimentação instalados na bandeja.
Aviso

Para evitar lesões e danos no equipamento, ligue sempre as linguetas de ligação à terra e de
alimentação dos cabos DC aos terminais da bandeja de alimentação pela seguinte ordem: (1) positivo
(+) para positivo (+), (2) negativo (-) para negativo (-).

Atenção

Não aperte demasiado as porcas que seguram os cabos de alimentação DC nos terminais da bandeja
de alimentação. As porcas devem ser apertadas utilizando um soquete sextavado 7/16 e uma chave
dinamométrica até um binário de 35 in-lb.
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Figura 14: Ligações de alimentação típicas de uma bandeja de alimentação para um único módulo de alimentação DC – sistema de
alimentação

Passo 6

Substitua as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação.

Passo 7

Avance para a secção Ligar a alimentação do chassis, na página 36

Desligar a alimentação DC
As secções seguintes explicam como desligar a alimentação DC do FCC.

Desligar a alimentação DC de um único módulo de alimentação
Atenção

Não é necessário desligar completamente a alimentação do chassi para substituir os componentes, incluindo
os módulos de alimentação.
Para desligar uma fonte de alimentação DC individual de uma bandeja de alimentação, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Desligue o disjuntor atribuído à fonte de alimentação DC que está a desligar.
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Aviso

Passo 2

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie
o disjuntor na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Remova as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação à
alimentação DC.
Aviso

Para evitar lesões e danos no equipamento, retire sempre os cabos de alimentação DC dos terminais
da bandeja de alimentação pela seguinte ordem: (1) negativo (–), (2) positivo (+).

Passo 3

Desligue os cabos de alimentação DC dos respetivos terminais pela seguinte ordem e anote a cor de cada
cabo:
a) Primeiro os cabos negativos (PWR).
b) Por último os cabos positivos (RTN).

Passo 4

Repita os Passos 1 a 3 para outra distribuição do módulo de alimentação que precisa de ser removida.

Desligar a alimentação DC de todos os módulos de alimentação numa bandeja de alimentação
Para desligar a alimentação de todos os módulos de alimentação numa única bandeja de alimentação, siga
estes passos:

Nota

Atenção

O procedimento é semelhante para cada bandeja de alimentação DC, caso haja mais do que uma instalada.

Se estiver instalada apenas uma bandeja de alimentação, realize o seguinte procedimento para desligar toda
a alimentação do chassi.
Procedimento

Passo 1

Coloque o switch da bandeja de alimentação na posição OFF (0 – Desligado).

Passo 2

Desligue (0) o disjuntor atribuído à fonte de alimentação DC que está a desligar.
Aviso

Passo 3

Remova as proteções de segurança em plástico transparente que cobrem os pinos terminais da ligação à
alimentação DC.
Aviso

Passo 4

Para garantir que a alimentação se mantém desligada enquanto executa esta intervenção, bloqueie
o disjuntor na posição OFF (0 - desligado) até estar pronto para o voltar a ligar.

Para evitar lesões e danos no equipamento, retire sempre os cabos de alimentação DC dos terminais
da bandeja de alimentação pela seguinte ordem: (1) negativo (–), (2) positivo (+).

Desligue os cabos de alimentação DC dos respetivos terminais pela seguinte ordem e anote a cor de cada
cabo:
a) Primeiro os cabos negativos (PWR).
b) Por último os cabos positivos (RTN).
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Passo 5

Repita os Passos 1 a 4 para a outra bandeja de alimentação, se instalada.
Nota

Realize este passo apenas se pretender desligar todo o chassi.

Voltar a ligar a alimentação DC
Para voltar a ligar a alimentação DC a uma bandeja de a alimentação DC, consulte a secção Ligar a alimentação
a um chassis com alimentação DC, na página 32.

Ligar a alimentação do chassis
Para ligar um chassi com alimentação ou DC, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Ligue o disjuntor das fontes de alimentação, uma de cada vez.

Passo 2

Certifique-se de que o LED de entrada de alimentação em cada módulo de alimentação da bandeja está aceso.
Prossiga com os passos 1 e 2 até que todas as entradas tenham sido verificadas.
Nota

A bandeja de alimentação tem dois LEDs de alimentação na parte traseira para cada módulo de
alimentação, um para a Alimentação A e o outro para a Alimentação B. Cada LED fica com luz
verde fixa se estiver presente a respetiva alimentação.

Passo 3

Coloque o switch da bandeja de alimentação na posição ON (1 – Ligado). Tal vai alimentar as ranhuras PWR
MOD 0 a PWR MOD 3.

Passo 4

Verifique se o LED de potência de entrada em cada um dos módulos de alimentação, na bandeja, está iluminado.

Passo 5

Repita o Passo 3 e o Passo 4 para a outra bandeja de alimentação.
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Instalar a placa RPMC e as fabric cards
Este capítulo fornece detalhes sobre a placa RPMC e as fabric cards para o NCS 4000 FCC.
• Orientações para instalar uma placa, na página 37
• Sobre a placa RPMC, na página 38
• Sobre a Fabric card, na página 39
• Instalar uma Fabric Card ou uma placa RPMC, na página 41
• Inserção e remoção online de uma Fabric Card ou uma placa RPMC, na página 45
• Verificar a instalação de uma placa, na página 48

Orientações para instalar uma placa
• Cada placa tem uma etiqueta (com uma seta) no painel frontal que indica qual o lado que deve ficar para
cima durante a instalação.
• Cada placa tem uma chave que corresponde a uma ranhura do lado do chassi (parte superior de cada
ranhura de placa). Este mecanismo de ranhura de chave impede que uma placa seja inserida numa ranhura
de placa errada e não-correspondente. Também evita que a placa seja introduzida ao contrário. Se inserir
uma placa na ranhura de placa errada ou ao contrário, a chave fica bloqueada na guia da placa de chassi.
A chave não deslizará pela ranhura. Se a chave ficar bloqueada, retire a placa e introduza-a na ranhura
de placa correta.
• A inserção e remoção online (OIR) é suportada, permitindo-lhe instalar uma placa enquanto o FCC está
em funcionamento. Durante o OIR, a informação de encaminhamento é mantida, o que assegura a
preservação da sessão. Recomendamos que realize um encerramento suave, para encerrar uma fabric
card antes de a remover do FCC. Consulte a secção Inserção e remoção online de uma Fabric Card ou
uma placa RPMC, na página 45.
• Na instalação de uma fabric card, prima primeiro o botão OIR, tanto no ejetor superior como no inferior,
para que o trinco mecânico seja aberto.
• As diferentes placas no FCC estão fixas ao próprio FCC, utilizando um par de alavancas do ejetor e
parafusos cativos. As duas alavancas do ejetor libertam a placa do conector no painel traseiro. A localização
exata das alavancas do ejetor e dos parafusos cativos pode variar ligeiramente entre as diferentes placas,
mas, regra geral, encontram-se no mesmo sítio: nas extremidades superior e inferior do painel frontal.
• O FCC é expedido com as ranhuras das placas que contêm portadores de impedância para ajudar a manter
a rigidez do chassi e impedir a ocorrência de danos no mesmo durante a expedição.
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Atenção

O FCC pode indicar uma falha no hardware em caso de incumprimento dos procedimentos corretos. Instale
apenas uma placa de cada vez. Aguarde, pelo menos, 30 segundos para que o FCC conclua as suas tarefas
antes de instalar outra placa.

Atenção

As ranhuras do FCC deverão estar sempre ocupadas. As ranhuras da fabric card devem estar sempre ocupadas
com FCs, exceto durante a substituição de uma FC. A ranhura da placa RPMC pode ser preenchida com um
portador de impedância, se necessário. Os portadores de impedância são diferentes para fabric cards e placas
RPMC.

Sobre a placa RPMC
A placa RPMC (PID: NCS4KF-RPMC) é uma placa de combinação de 56 portas. A placa RPMC integra um
Controlador de prateleira e Switch para Ethernet de controlo NCS 4000 numa placa física. A placa RPMC
controla o processamento de encaminhamento, as fabric cards e as funções de gestão do FCC e os respetivos
componentes. Os LEDs de alarme na placa RPMC indicam condições de alarme ativas.
As placas RPMC são inseridas em duas ranhuras dedicadas na parte frontal do FCC. Uma placa RPMC é
instalada na ranhura RPMC0 SC0/SW0 na caixa da placa superior e a outra é instalada na ranhura RPMC1
SC1/SW1 na caixa da placa inferior. Tanto a ranhura de placa superior como a inferior são idênticas. A placa
secundária é instalada para fins de redundância, para que a perda ou remoção de uma placa não desative o
FCC. Deve haver, pelo menos, uma placa RPMC operacional para que o FCC funcione.
Os suportes de gestão de cabos são pré-instalados no RPMC.

Atenção

Nota

Todas as portas óticas SFP+ e QSFP+ na placa RPMC têm de ser preenchidas com elementos óticos
SFP+/QSFP+ ou de receber tampas de proteção contra poeiras SFP+ e QSFP+. Este requisito garante o
cumprimento das diretrizes de CEM e segurança do sistema.

Apenas duas placas RPMC com as suas partes de switch operacionais (ou seja, a participar no tráfego de
painel de controlo Ethernet) são suportadas num sistema multichassis completo.
Tabela 4: Características físicas da placa RPMC

Tipo de placa

Altura

Profundidade

RPMC

56,8 cm (22,37 pol.) 7,0 cm (2,75 pol.)
incluindo projeção
8,76 cm (3,45 pol.)
do ejetor nas partes
sem o revestimento
laterais.
exterior.

Largura

28,4 cm (11,19 pol.) 5,89 kg (14,96 lb)
incluindo projeção
do ejetor do painel
frontal.
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Figura 15: Portas do painel frontal da placa RPMC

1

Duas portas de expansão 5
de 10GE (EXP 0 e EXP
1)

Porta USB 2.0

2

Etiqueta de número de
série

6

Duas portas óticas QSFP+
de 40GE (HS0 e HS1)

3

Duas portas de consola de 7
série EIA232: (CON 0 e
CON1)

56 portas óticas SFP+
10GE, da esquerda para a
direita (0 – 27 na parte
inferior, 28 – 55 na parte
superior)

4

Porta de gestão Ethernet
RJ-45

As portas externas da placa RPMC incluem:
• Portas de expansão de 10GE: utilizadas para expandir a rede Ethernet de controlo interno para o LCC
ao criar uma ligação através das portas do switch SW. As portas possuem uma funcionalidade idêntica.
Cada porta pode gerir operações 10GE através dos módulos SFP+. Os módulos SFP+ suportados são:
ONS-SC+-10G-LR e ONS-SC+-10G-SR.
• Portas de consola de série EIA-232.
• Porta de gestão Ethernet RJ-45: porta RJ-45 full duplex em cobre de 10/100/1000 Mbps.
• Porta USB2.0 (conector tipo A): utilizada para fixar um dispositivo de armazenamento ao FCC. Esta
porta USB é utilizada apenas para dispositivos de armazenamento.
• Portas óticas QSFP+ 40GE: portas de 40GE QSFP (Quad Small-Form-factor Pluggable) utilizadas para
a comunicação entre duas placas RPMC. O módulo QSFP+ suportado é QSFP-40G-SR4.
• Portas óticas SFP+ de 10GE: conectividade do painel de controlo entre o FCC e o LCC.

Sobre a Fabric card
A switch fabric do Cisco NCS 4000 (PID: NCS4KF-FC2-C) possui uma arquitetura baseada em células de 3
etapas com quatro painéis fabric. A fabric card (FC) implementa a segunda etapa da switch fabric. As FCs
fornecem a funcionalidade de switching para o sistema de encaminhamento e executam a função de
interconexão, permitindo que as placas de linha (LC) interajam entre si.
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O chassi NCS4KF-SA-DC pode alojar oito FCs. O chassi permanece sempre preenchido com todas as oito
fabric cards, exceto durante uma substituição.
Tabela 5: Características físicas da placa NCS4KF-FC2-C

Tipo de placa

Altura

Profundidade

Largura

Peso

Fabric card

56,8 cm (22,37 pol.)
incluindo a projeção
do ejetor nas partes
laterais.

28,4 cm (11,19 pol.) 8,87 cm (3,49 pol.) 8,2 kg (18 lb),
sem projetor do
quando expedido.
ejetor do painel
frontal.
32,79 cm (12,9 pol.)
com ejetores.

Os suportes de gestão de cabos são pré-instalados na FC.
As ligações entre o LCC e o FCC são implementadas através de várias ligações óticas bidirecionais. As óticas
de fator de forma CXP2 conectáveis são utilizadas para estas interligações. Os módulos óticos CXP2 são
utilizados na fabric card NCS4KF-FC2-C no FCC e na fabric card NCS4016-FC2-M no LCC. O CXP2 liga
as fabric cards que fazem parte do LCC e FCC. O módulo CXP2 utiliza um conector MPO de 24 fibras que
suporta 12 ligações óticas bidirecionais de até 100 metros de fibra multimodo OM4. A fabric card
NCS4KF-FC2-C suporta até 24 módulos CXP2.

Atenção

Todas as portas óticas CXP2 na fabric card NCS4KF-FC2-C têm de ser preenchidas com elementos óticos
CXP2 (ONS-CXP2-SR25) ou com tampas de proteção contra poeiras CXP2. É obrigatório utilizar tampas de
proteção contra poeiras CXP2 nas portas óticas CXP2 não utilizadas para cumprir as diretrizes de CEM e
segurança.
As superfícies metálicas do módulo ótico CXP2 podem atingir temperaturas elevadas quando utilizadas com
a placa NCS4KF-FC2-C. A etiqueta Módulo ótico quente foi indicada na fabric card, conforme mostrado na
figura seguinte.

Atenção

O módulo transcetor ótico (CXP2) pode estar quente, evite o contacto direto com a superfície metálica.
Siga o procedimento para remover os módulos óticos do sistema:
• Desligue o painel no qual o módulo conectável está instalado (X é o número do painel fabric, que vai de
0 a 3).
config
controller fabric plane X
shutdown
commit
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• Remova o cabo de fibra ótica do módulo ótico.
• Remova o módulo ótico da FC com auxílio à aba de puxar. Não toque na superfície metálica.
• Abra o painel.
config
no controller fabric plane 0 shutdown
commit

• Segure o módulo ótico apenas com a aba de puxar. Pode colocar o módulo ótico num pano de isolamento,
conforme mostrado na figura abaixo. O pano de isolamento faz parte do pacote de FC.
Figura 16: Módulo ótico num pano de isolamento

Instalar uma Fabric Card ou uma placa RPMC
Para instalar uma fabric card ou uma placa RPMC, siga estes passos.

Nota

Atenção

As placas RPMC são intercambiáveis, ou seja, cada placa pode ser substituída sem interromper o fluxo de
dados no router.

Para evitar interferências eletromagnéticas, a placa RPMC é expedida com duas tampas QSFP instaladas nas
duas portas QSFP. As portas QSFP vazias devem ter sempre uma tampa QSFP instalada.
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Atenção

Para evitar interferências eletromagnéticas, a placa RPMC é expedida com tampas SPF+ instaladas em todas
as 56 portas. As tampas de algumas portas SFP+ não são amovíveis, de forma a evitar a sua utilização no
encaminhamento de cabos. As portas SFP+ vazias devem ter sempre uma tampa SFP+ instalada.

Aviso

Aviso de produtos laser de classe I e classe 1M Declaração 291

Aviso

Uma vez que a abertura da porta pode emitir radiação invisível quando não está ligado nenhum cabo,
evite a exposição à radiação e não olhe diretamente para as aberturas não protegidas. Declaração 125
Pré-requisitos
• Abra a porta frontal, se instalada.
• Para instalar uma placa FC ou RPMC, remova o portador de impedância da ranhura, uma vez que o
chassi é expedido com portadores de impedância. Para saber o procedimento detalhado, consulte a secção
Remover um portador de impedância, na página 53 no capítulo Remover e substituir os componentes
do chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Philips número 2 ou uma chave de fendas número 2 normal
• Placa RPMC (Cisco PID NCS4KF-RPMC) ou placa FC (Cisco PID NCS4KF-FC2-C)
Procedimento

Passo 1

Coloque a pulseira com proteção contra ESD no pulso. Ligue a sua fita a uma das duas fichas com proteção
contra ESD na parte frontal do FCC. (consulte a secção Orientações de segurança, na página 5 no capítulo
Descrição geral). A fita da pulseira com proteção contra ESD também poder ser ligada a qualquer superfície
de metal vazia no FCC.
Atenção

Utilize sempre a pulseira ESD quando instalar ou remover uma placa.
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Figura 17: Instalar uma fabric card
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Direção da inserção
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Botão Ejetor
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Parafuso cativo
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Figura 18: Instalar uma placa RPMC

1

Parafuso cativo

3

Alavanca do ejetor

2

Botão Ejetor

4

Direção da inserção

Passo 2

Retire a placa da embalagem antiestática.

Passo 3

Oriente a placa de acordo com a seta para cima, conforme indicado no painel frontal.
Nota

Passo 4

Se a placa não deslizar facilmente para a ranhura durante a instalação, a ranhura ou a orientação
podem estar erradas.

Utilize ambas as mãos ao inserir a placa. Coloque uma mão no painel frontal e a outra mão junto à base da
placa para a guiar na ranhura.
Nota

Cada ranhura da caixa da placa tem entalhes de alinhamento. Assegure-se de que alinha ambas as
extremidades do transportador da placa com os sulcos da ranhura, ao instalar uma placa na caixa
da placa.

Passo 5

Prima o botão OIR (na parte inferior) e o botão ejetor (na parte superior) para libertar as alavancas do ejetor.

Passo 6

Faça deslizar cuidadosamente a ranhura completamente para dentro da ranhura até as alavancas do ejetor
tocarem nas extremidades da caixa das placas. Pare quando os ganchos da alavanca do ejetor engatarem na
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caixa das placas. Se não prenderem, tente inserir novamente a placa até que os ganchos da alavanca do ejetor
tenham engatado por completo.
Nota

As placas FCs e RPMC possuem pinos guia que entram em contacto com o conector da backplane
à medida que desliza uma placa para a respetiva ranhura.

Passo 7

Rode as alavancas do ejetor na direção do painel frontal da placa. Não force a placa; as alavancas do ejetor
encaixam a placa corretamente contra o painel traseiro. Se for difícil apertar os parafusos cativos, assegure
que a alavanca do ejetor está bem presa no engate. Além disso, certifique-se de que a placa assenta corretamente
na ranhura.

Passo 8

Utilize uma chave de fendas Phillips número 2 para apertar o parafuso cativo ou os parafusos junto a cada
alavanca do ejetor de placa para garantir uma proteção contra IEM. Esta ação impede que a placa se desvie
parcialmente do backplane. Aperte os parafusos cativos com um binário de 1,20 Nm (10,60 in-lb).
Nota

Para uma nova instalação, não aperte quaisquer fabric cards até que todas as placas tenham sido
inseridas e instaladas. Para a manutenção ou substituição de uma fabric card com falha, solte a fabric
card de ambos os lados da FC com falha e a FC a substituir. Remova apenas a FC que requer
substituição.

Inserção e remoção online de uma Fabric Card ou uma placa
RPMC
Para realizar uma OIR progressiva de uma FC ou placa RPMC, siga estes passos:

Atenção

Realize o OIR de uma placa a uma temperatura de 30 ºC ou inferior.

Nota

A placa RPMC é intercambiável. Realize estas tarefas quando tiver a certeza de que a placa RPMC secundária
no FCC está operacional. A placa secundária assumirá controlo automaticamente. O não cumprimento destas
orientações pode resultar na interrupção das comunicações de dados e da conectividade de rede.

Nota

Tocando apenas no portador da placa metálico, retire a placa da ranhura e posicione-a diretamente num saco
antiestático ou noutro recipiente EDS. Se pretende enviar uma placa com defeito de volta para a fábrica, volte
a embalar a mesma no recipiente de expedição que recebeu com a placa de substituição.

Aviso

Aviso de produtos laser de classe I e classe 1M Declaração 291
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Aviso

Uma vez que a abertura da porta pode emitir radiação invisível quando não está ligado nenhum cabo,
evite a exposição à radiação e não olhe diretamente para as aberturas não protegidas. Declaração 125
Figura 19: Procedimento OIR para placas FC e RPMC

1

Guia de fibra (placa
RPMC)

3

Botão OIR (FC)

2

Guia de fibra (FC)

4

Botão OIR (placa RPMC)

Before you begin
Abra a porta do chassi.
Procedure

Passo 1

Desligue o painel e o FC.
X é o painel no qual a FC está instalada.
config
controller fabric plane X
shutdown
commit

Este passo não é aplicável para a placa RPMC.
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Passo 2

Prima o botão OIR (vermelho) situado na parte inferior. O botão OIR é claramente identificado por Premir
OIR no painel frontal.
O LED Estado da placa fica intermitente (cor amarela). A intermitência continua durante 120 segundos. Após
120 segundos, o LED acende com luz amarela fixa. Utilize o comando show led para saber o estado atual de
um LED.
Atenção

Não retire a placa até a intermitência parar completamente.
O LED começa a piscar novamente (mesmo que tenha parado de piscar após os 120 segundos
especificados), se a placa RPMC ativa for recarregada ou o processo de gestão de LED ativo for
reiniciado.

Passo 3

Prima o botão ejetor (cinza) situado na parte superior.

Passo 4

Remova os cabos da placa.

Passo 5

Remova a fibra ótica ao desapertar os parafusos nas partes superior e inferior.

Passo 6

Remova os módulos óticos.

Passo 7

Solte os dois parafusos cativos que se encontram na parte superior e inferior da placa.

Passo 8

Rode as alavancas do ejetor para que fiquem afastadas do painel frontal.

Passo 9

Remova a placa do chassi.

Passo 10

Instale a nova placa na ranhura vazia num período máximo de cinco minutos após a remoção. Para uma
descrição detalhada do procedimento de instalação, consulte a secção Instalar uma Fabric Card ou uma placa
RPMC, na página 41 deste capítulo.
Aviso

Se uma FC ou placa RPMC na prateleira superior não for substituída dentro do limite de cinco
minutos, a placa correspondente na prateleira inferior e as placas adjacentes à placa removida serão
encerradas. O chassi principal permanece operacional.
Se uma placa FC ou RPMC na prateleira inferior não for substituída dentro do limite de tempo de
cinco minutos, as outras placas e o chassi continuam a funcionar normalmente. Contudo,
recomendamos que substitua a placa num período máximo de cinco minutos.

Passo 11

Utilize a chave de parafusos Philips número 2 para apertar os parafusos cativos com um binário de 1,13 Nm
(10 in-lb).

Passo 12

Ligue os módulos óticos e as ligações de fibra.
Utilize as tampas de proteção contra poeiras nas ranhuras dos módulos óticos.

Passo 13

Abra o painel. Aguarde dez minutos até que a FC fique operacional.
config
no controller fabric plane X shutdown
commit
end

Este passo não é aplicável para a placa RPMC.
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Verificar a instalação de uma placa
Esta secção descreve como verificar se uma placa FC ou RPMC está corretamente instalada e a funcionar no
Cisco NCS 4000 FCC. Utilize o LED de estado, que se encontra no painel frontal da placa, para verificar a
correta instalação da placa.
Figura 20: Painel frontal da fabric card

1

LED de estado

3

24 portas CXP2 (0 – 11 e
12 – 23

2

LED de atenção

4

24 LEDs de portas CXP2
(um por porta)

Na fabric card, os 24 LEDs CXP2 indicam o estado das ligações CXP2. Cada ranhura FC tem de ser configurada
como uma instância fabric para o LED de porta CXP2 se acender. Por exemplo:
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0

Figura 21: Painel frontal da RPMC
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4
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direita)
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Tabela 6: Indicadores LED nas placas FC e RPMC

LED

Cor do LED

Descrição

STATUS

Verde

A placa é instalada corretamente e iniciada sem falhas.

Amarelo

A inicialização de software está em curso durante o arranque ou
ocorreu uma falha no tabuleiro.

Amarelo
A placa não está corretamente instalada ou a ranhura detetou um
intermitente (lento) erro de paridade.
Nota

ATENÇÃO

O LED amarelo a piscar (intermitente) é utilizada
igualmente durante o procedimento OIR.

Desligado

A placa não tem alimentação.

Azul

Ligado: a placa necessita de atenção.
Desligado: a placa não necessita de atenção.

CXP2 (0-23)

Verde

A porta está ligada corretamente.

(apenas disponível
no FC)

Vermelho

Uma ou mais ligações estão desativadas.

Desligado

O módulo CXP2 não está presente ou não está corretamente
instalado na placa.

QSFP

Verde

A porta está a funcionar corretamente.

SFP

Verde intermitente

Quando a porta está a transmitir (Tx) e a receber (Rx) dados, o
LED pisca com luz verde.

ALARME

Cor de laranja

Alarme ativo na placa ou no sistema.

(apenas disponível
na placa RPMC)

Desligado

Nenhum alarme na placa nem no sistema.

GESTÃO
PORTA DE
EXPANSÃO
(apenas disponível
na placa RPMC)

Se a placa instalada ou substituída não funcionar ou ligar após a instalação:
• Assegure-se de que a placa está firmemente colocada na ranhura do FCC. Para verificar a instalação,
verifique se o painel frontal da placa está nivelado com os painéis frontais das outras placas instaladas
na caixa das placas.
• Assegure-se de que as alavancas do ejetor estão travadas e de que os parafusos cativos estão corretamente
apertados. Instale novamente a placa, se necessário.
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Nota

Para confirmar o local da placa que requer atenção, utilize o comando hw-module attention-led location. O
LED de atenção da placa com falha fica aceso.
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CAPÍTULO

5

Remover e substituir os componentes do chassi
Este capítulo fornece instruções sobre como remover e substituir componentes do Cisco NCS 4000 FCC.
• Remover os componentes de alimentação, na página 51
• Remover um portador de impedância, na página 53
• Retirar a tampa do chassi, na página 55
• Montar a porta frontal, na página 55
• Substituir as bandejas de ventoinha e o filtro de ar, na página 58

Remover os componentes de alimentação
Esta secção descreve como remover os componentes de alimentação do Cisco NCS 4000 FCC.
Apesar de ser possível remover separadamente os componentes de alimentação do Cisco NCS 4000 FCC,
algumas peças (como a bandeja de alimentação) precisam que outras peças sejam removidas em primeiro
lugar.
Recomendamos que remova os componentes de alimentação pela ordem delineada nesta secção.

Remover os cabos de alimentação de entrada DC
Esta secção descreve como remover os cabos de alimentação de entrada DC de um bloco de terminais da
bandeja de alimentação.
Pré-requisitos
Desligue os módulos de alimentação DC na bandeja que pretende retirar.

Nota

Antes da remoção, confirme se os cabos de alimentação de entrada não estão sob tensão.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Phillips número 1, 15,24 cm (6 polegadas)
• Chave com catraca de 0,9 cm (3/8 pol.) com um soquete de 0,2 cm (7/16-pt.)
• Voltímetro
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Para desligar os cabos de alimentação de entrada DC, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Coloque a pulseira com proteção contra ESD no pulso e ligue a respetiva fita a uma das duas fichas com
proteção contra ESD no chassi. A fita da pulseira com proteção contra ESD também poder ser ligada a qualquer
superfície de metal vazia no chassi.

Passo 2

Com recurso ao voltímetro, verifique se os cabos prestes a serem removidos não estão sob tensão.

Passo 3

Utilize a chave de parafusos para remover o parafuso a segurar a proteção do bloco de terminais no bloqueio
de montagem.

Passo 4

Deslize a proteção do bloco de terminais para baixo.

Passo 5

Remova a proteção do bloco de terminais.

Passo 6

Desligue os cabos de alimentação DC dos respetivos terminais pela seguinte ordem e anote a cor de cada
cabo:
a) Primeiro os cabos negativos (PWR).
b) Por último os cabos positivos (RTN).

Passo 7

Substitua a proteção do bloco de terminais.

Remover uma proteção da ranhura do módulo de alimentação
Esta secção descreve como remover uma proteção da ranhura do módulo de alimentação de uma ranhura do
módulo de alimentação numa bandeja de alimentação DC.
Para remover uma proteção da ranhura do módulo de alimentação da parte frontal de uma bandeja de
alimentação, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Aperte ligeiramente as abas na parte superior da proteção da ranhura do módulo de alimentação para soltar
parcialmente a proteção da ranhura.

Passo 2

Retire a proteção da ranhura da cobertura do módulo de alimentação através da remoção das abas na parte
inferior da proteção da cobertura da ranhura do módulo de alimentação dos dois orifícios na parte inferior da
ranhura.

Remover o módulo de alimentação DC
Esta secção descreve como remover um módulo de alimentação de uma bandeja de alimentação.

Nota

Não é necessário desligar o interruptor na bandeja de alimentação para remover os módulos de alimentação
individuais. Os módulos de alimentação suportam inserção e remoção online (OIR), portanto, podem ser
removidos e substituídos com a alimentação ligada e o sistema a funcionar.
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Para remover um módulo de alimentação da parte frontal de uma bandeja de alimentação, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Liberte o gancho de encaixe no módulo de alimentação.

Passo 2

Faça deslizar o módulo de alimentação para fora do respetivo compartimento enquanto o suporta com a outra
mão. Utilize a pega disponível no painel frontal do módulo de alimentação.

Remover o cabo de terra do chassi
Esta secção descreve como remover o cabo de terra do chassi no Cisco NCS 4000 FCC.
Pré-requisitos
Antes de realizar esta tarefa, desligue por completo todo o sistema. Remova todas as ligações de potência de
entrada DC.

Atenção

Não remova o cabo de terra do chassi a menos que este esteja desligado e vá ser substituído.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Chave tubular de 0,95 cm (3/8 polegadas)
• Soquete de 10 mm (6 pt.)
Procedimento

Para remover o cabo de terra do chassi, remova os dois parafusos M6 que fixam o cabo de terra ao ponto de
ligação à terra do NEBS.

Remover um portador de impedância
Esta secção descreve como remover um portador de impedância de uma fabric card ou uma placa RPMC do
Cisco NCS 4000 FCC.

Atenção

O FCC é expedido com portadores de impedância pré-instalados em todas as ranhuras.
As oito ranhuras da fabric card devem estar sempre preenchidas com uma fabric card, exceto quando é
necessária uma substituição.
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Figura 22: Portador de impedância da FC

Figura 23: Portador de impedância da placa RPMC

Pré-requisitos
Antes de realizar esta tarefa, abra a porta, se instalada.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Chave de parafusos Philips número 2 ou uma chave de fendas número 2 normal
Para remover um portador de impedância do FCC, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Identifique o portador de impedância a retirar na caixa das placas.

Passo 2

Utilize a chave de parafusos Philips número 2 ou uma chave de fendas número 2 normal para rodar os dois
parafusos cativos para a esquerda no painel frontal da placa para os desapertar da ranhura.

Passo 3

Segure no portador de impedância com uma mão e puxe suavemente até meio da ranhura. Coloque a outra
mão por baixo do portador de impedância para o guiar.
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Passo 4

Segurando no portador de impedância pela pega e por baixo, puxe-a da ranhura e coloque-a cuidadosamente
de lado.

Retirar a tampa do chassi
Esta secção descreve como remover a porta do chassi.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Philips número 2, chaves de parafusos planas média e pequena
Para remover a porta frontal do chassi, siga estes passos.
Procedimento

Passo 1

Rode o botão para destrancar a porta.

Passo 2

Abra a porta.

Passo 3

Desaperte o parafuso para desligar o cabo de terra.

Passo 4

Mova a porta para cima para a soltar dos pinos das dobradiças.

Montar a porta frontal
Esta secção descreve como montar a porta frontal.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Philips número 2, chaves de parafusos planas média e pequena
• Porta frontal (Cisco PID NCS4KF-DOOR(=)

Nota

Para maior facilidade de instalação, recomendamos que permaneça em frente do chassi enquanto monta a
porta.
Para montar a porta frontal do chassi, siga estes passos.
Procedimento

Passo 1

Eleve a porta e alinhe as três dobradiças da porta com os pinos das dobradiças presentes no chassi.
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Figura 24: Alinhe as dobradiças da porta

1

Pinos das dobradiças

2

Cabo de faixa de ligação à terra

Passo 2

Baixe a porta.

Passo 3

Para fixar o cabo de terra, desaperte o parafuso do ponto de fixação do chassi.

Passo 4

Coloque o parafuso através do anel da lingueta do cabo de terra, através da anilha e, de seguida, no bloco da
máquina.

Passo 5

Com uma chave de parafusos Philips, insira e aperte o parafuso com um binário de 1,3 Nm (6 in-lb).
A figura seguinte mostra a montagem da prateleira com a porta frontal e a faixa de ligação à terra instaladas.
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Figura 25: FCC com faixa de ligação à terra instalada
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Substituir as bandejas de ventoinha e o filtro de ar
Esta secção descreve como substituir uma bandeja da ventoinha e um filtro de ar do Cisco NCS 4000 FCC e
inclui os seguintes tópicos:

Nota

O NCS 4000 FCC é expedido com o filtro de ar pré-instalado.

Sobre as bandejas de ventoinha e o filtro de ar
Esta secção fornece uma descrição geral das bandejas de ventoinha e do filtro de ar do Cisco NCS 4000 FCC.
Estes componentes ajudam a circular e filtrar o fluxo de ar por todo o FCC.
Os volumes de fluxo de ar de um Cisco NCS 4000 FCC completamente carregado são os seguintes:
• Fluxo de ar do chassi: até 35,40 metros cúbicos (1250 pés cúbicos) por minuto
• Fluxo de ar do sistema de alimentação DC: 6,80 metros cúbicos (240 pés cúbicos) por minuto

Sobre as bandejas de ventoinha
O Cisco NCS 4000 FCC possui duas bandejas de ventoinha adjacentes uma à outra, posicionadas diretamente
acima do suporte de gestão de cabos superior, na parte frontal do FCC. Cada bandeja da ventoinha possui seis
ventoinhas axiais. As ventoinhas retiram o ar aquecido do sistema e libertam-no pela parte traseira do chassi.
Ambas as bandejas de ventoinha devem estar sempre presentes no chassi.
Quando existe uma ou mais falhas da ventoinha, o sistema monitoriza os sensores de temperatura montados
nos componentes críticos das várias placas e aumenta a velocidade da ventoinha para manter as temperaturas
abaixo do seu limiar crítico. O sistema realiza esta monitorização mesmo quando todas as ventoinhas estão a
funcionar corretamente (para proteger os componentes, por exemplo, na eventualidade de um bloqueio da
entrada de ar). Se as temperaturas excederem o limiar crítico, as placas associadas são desligadas para evitar
danos permanentes.
Se alguma das bandejas de ventoinha for removida do FCC, a outra irá acelerar de imediato até à velocidade
máxima para criar um desempenho de arrefecimento suficiente. Apesar de o sistema poder funcionar
indefinidamente em plena capacidade com apenas uma bandeja da ventoinha operacional a uma temperatura
ambiente de até 40 °C (104 F) sem sobreaquecer, deixa de ser possível fornecer redundância. Assim, é
aconselhável substituir de imediato a bandeja da ventoinha em falta.
Quando ambas as bandejas de ventoinha são removidas, é gerado um alarme crítico, juntamente com uma
mensagem syslog a alertá-lo para instalar uma bandeja da ventoinha, caso contrário, todo o FCC irá desligar
após 45 segundos.

Nota

As bandejas de ventoinha superior e inferior são intercambiáveis, por isso, a instalação da bandeja da ventoinha
é semelhante.
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LEDs da bandeja da ventoinha
Os LED verde/amarelo acendem quando a bandeja da ventoinha é inserida na ranhura destinada. As tabelas
seguintes descrevem os LED da bandeja da ventoinha e os respetivos significados.
Tabela 7: LED da bandeja da ventoinha do NCS 6000 FCC

Cor do LED

Descrição

Verde

A bandeja da ventoinha está a funcionar normalmente.

Amarelo

A bandeja da ventoinha detetou um ou mais erros.

Desligado

A bandeja da ventoinha não tem alimentação.

Sobre o filtro de ar
O Cisco NCS 4000 FCC possui um filtro de ar operacional montado numa bandeja deslizante acessível a
partir da parte frontal do FCC, logo abaixo do suporte de gestão de cabos inferior. O filtro de ar remove o pó
do ar ambiente puxado para dentro do FCC pelas duas bandejas de ventoinha. Examine o filtro de ar
mensalmente (ou com maior frequência se estiver em ambientes poeirentos). Substitua-o apenas se parecer
excessivamente sujo ou danificado.
A não substituição de um filtro de ar em más condições pode resultar numa circulação de ar insuficiente
através do FCC e dos alarmes ambientais de temperatura. .

Nota

Para cumprir os requisitos de filtro de ar da norma Telecordia GR-63-Core para implementações NEBS, o
filtro de ar tem de ser substituído e não limpo.

Substituir a bandeja da ventoinha
Esta secção descreve como substituir uma bandeja da ventoinha.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Phillips Número 1, 15,24 cm (6 polegadas)
• Bandeja da ventoinha (Cisco PID NCS4KF-FTA=)
Para substituir uma bandeja da ventoinha, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Coloque a pulseira com proteção contra ESD no pulso e ligue a respetiva fita à ficha com proteção contra
ESD no FCC. A fita da pulseira com proteção contra ESD também poder ser ligada a qualquer superfície de
metal vazia no FCC.

Passo 2

Com a chave de parafusos, desaperte os dois parafusos cativos no painel frontal da bandeja da ventoinha.
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Passo 3

Puxe firmemente a pega da bandeja da ventoinha para libertá-la.

Passo 4

Segure na pega da bandeja da ventoinha e retire-a para desligar a bandeja do conector montado na parte frontal
do compartimento na parte traseira do FCC. Deslize a bandeja da ventoinha até meio do compartimento da
bandeja da ventoinha.

Passo 5

Utilize as suas mãos livres para apoiar a bandeja da ventoinha e, em seguida, deslize a bandeja completamente
para fora do compartimento da bandeja da ventoinha.

Passo 6

Para instalar o compartimento da bandeja da ventoinha, utilize ambas as mãos para apoiar e posicionar a
bandeja na parte frontal do compartimento da bandeja da ventoinha (as etiquetas estão situadas na parte inferior
da bandeja da ventoinha).
Figura 26: Substituir uma bandeja da ventoinha

Passo 7

Deslize a bandeja da ventoinha para dentro do compartimento da bandeja da ventoinha. Pare quando a bandeja
da ventoinha entrar em contacto com o conector do FCC na parte traseira do compartimento da bandeja da
ventoinha.
Atenção

Passo 8

Para evitar danos no conector do FCC, não aplique força excessiva ao introduzir uma bandeja da
ventoinha no respetivo compartimento.

Empurre firmemente a pega da bandeja da ventoinha para instalar o conector da bandeja da ventoinha no
conector do FCC. Quando a bandeja da ventoinha é totalmente instalada, as flanges do painel frontal da bandeja
da ventoinha tocam na parte traseira do FCC.
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Nota

Passo 9

Todas as ligações elétricas e de linha de controlo são realizadas automaticamente quando os
conectores encaixam uns nos outros. O LED acende quando a bandeja da ventoinha é inserida.
Inicialmente, o LED fica amarelo, até que o sistema tenha confirmado que está a funcionar
corretamente.

Aperte os parafusos cativos em cada um dos lados do painel frontal da bandeja da ventoinha com um binário
de 1,13 Nm (10 in-lb).

Substituir o filtro de ar
Esta secção descreve como instalar um filtro de ar no Cisco NCS 4000 FC. A figura seguinte mostra o filtro
de ar do FCC. O filtro de ar está situado na parte frontal do FCC.

Nota

Recomendamos que troque o filtro de ar a cada três meses.
Figura 27: Filtro de ar do FCC

Nota

Há uma treliça de fios em ambos os lados do material de filtragem, com uma seta a indicar a direção do fluxo
de ar e um par de tiras de folha de metal no lado posterior do conjunto do filtro.

Atenção

Nunca utilize o FCC sem um filtro de ar. A utilização do FCC sem um filtro de ar por um período de tempo
extenso pode dar origem a danos no hardware do FCC.
Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira com proteção contra ESD
• Chave de parafusos Phillips Número 1, 15,24 cm (6 polegadas)
• Filtro de ar
Para substituir o filtro de ar, siga estes passos:
Procedimento

Passo 1

Remova o filtro de ar que está a substituir.
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a) Desaperte os dois parafusos cativos na proteção do filtro. O filtro irá descer automaticamente.
b) Puxe para fora no centro da porta do filtro para o libertar.
c) Segure na aba de puxar no centro do filtro de ar e faça-o deslizar para fora da ranhura.
Figura 28: Substituir o filtro de ar – Parte frontal do FCC

1
Passo 2

Filtro de ar

2

Parafuso cativo

Instale o filtro de ar de substituição.
Nota

Verifique a direção do fluxo do ar quando instalar o novo filtro de ar. A estrutura do filtro de ar
possui uma marca com uma seta a indicar a direção do fluxo de ar, a qual deve ser instalada virada
para cima.

a) Faça deslizar o novo filtro de ar para a ranhura.
b) Rode para cima e pressione a proteção do filtro.
c) Aperte os dois parafusos cativos na parte frontal da proteção do filtro com um binário de 1,13 Nm (10
in-lb).
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IDs dos produtos do sistema
Este apêndice fornece informações sobre os IDs do produto do Cisco NCS 4000 FCC e os respetivos
componentes.
• IDs dos produtos do componente, na página 63

IDs dos produtos do componente
Tabela 8: IDs dos produtos do componente

Componente

ID do produto

Descrição

Chassi da fabric card

NCS4KF-SA-DC

Chassi da fabric card DC Cisco NCS 4000 DC (apenas chassi)

Display do painel de
dispositivos

NCS4KF-CRAFT=

Kit de display do painel de dispositivos do chassi de fabric card
Cisco NCS 4000

Conjunto da bandeja da
ventoinha

NCS4KF-FTA=

Conjunto da bandeja da ventoinha do chassi de fabric card Cisco
NCS 4000

Porta

NCS4KF-DOOR=

Porta do chassi de fabric card Cisco NCS 4000

Bandeja de alimentação DC

NCS4K-DC-PEM=

Bandeja de alimentação DC Cisco NCS 4000

Módulo de alimentação DC

NCS4K-DC-PSU-V1

Módulo de alimentação DC Cisco NCS 4000

Placa do processador de
encaminhamento

NCS4KF-RPMC=

Processador de encaminhamento de chassi de fabric card NCS
4000 com switch ethernet para ligação multichassis

Fabric card

NCS4KF-FC2-C=

Fabric card de chassi de fabric card Cisco NCS 4000
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Cablagem de uma configuração multichassis
Este capítulo descreve como efetuar a cablagem física dos painéis fabric entre cada LCC e FCC no sistema.
O sistema multichassis Cisco NCS 4000 suporta atualmente as seguintes configurações multichassis:
• 2+2—Dois LCC + um FCC
• 4+2—Quatro LCC + dois FCC
• 4+4—Quatro LCC + quatro FCC
• Sobre o sistema multichassis Cisco NCS 4000, na página 65
• Requisitos de cablagem, na página 66
• Ferramentas e equipamentos necessários, na página 69
• Descrição geral da cablagem, na página 69
• Realizar a cablagem da rede de painel de controlo Ethernet, na página 70
• Realizar a cablagem da Fabric, na página 75

Sobre o sistema multichassis Cisco NCS 4000
Esta secção oferece uma descrição geral do sistema multichassis Cisco NCS 4000 e descreve os requisitos da
interligação dos componentes do sistema. O sistema multichassis Cisco NCS 4000 é referido como "sistema
multichassis" ao longo deste capítulo.
O sistema multichassis Cisco NCS 4000 é uma plataforma de encaminhamento altamente escalável concebida
para que os fornecedores de serviços possam criar redes multisserviços da próxima geração que disponibilizam
serviços de vídeo, dados e voz. O sistema multichassis é composto por dois componentes principais: o chassi
de placa de linha (LCC) e o chassi de fabric card (FCC). O LCC possui 16 ranhuras de placa de linha (LC),
quatro ranhuras de fabric card e duas ranhuras RP. O FCC possui oito ranhuras de fabric card e duas ranhuras
para as placas RPMC.
As ligações de temporização entre múltiplos LCC é um requisito fundamental numa configuração multichassis.
Para informações sobre o ECU2 e temporização, consulte o Guia de instalação de hardware para o Cisco
NCS 4000 Series.
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Pré-requisitos
Antes de efetuar a cablagem do sistema, instale cada chassi de placa de linha (LCC) e chassi de fabric card
(FCC) no local previsto. Assegure que existe espaço no piso adequado para efetuar a cablagem do sistema
multichassis e um ambiente que cumpra as especificações recomendadas.
A distância máxima entre um FCC e LCC ou um LCC e um LCC é de 100 metros.

Requisitos de cablagem
Os seguintes cabos e elementos óticos são necessários para a interligação do LCC e FCC num sistema
multichassis Cisco NCS 4000.

Nota

A Cisco fornece os módulos óticos, mas não fornece os cabos especificados abaixo. Para obter os elementos
óticos, contacte o seu representante de vendas Cisco para obter mais informações.
Para efetuar as ligações de cada RP (no LCC) e RPMC (no FCC):
• Quatro módulos 10G-SFP e dois cabos
Utilize os módulos transcetores SFP-10G-SR e cabos (MPO) de fibra multimodo 62.5/125 ou 50/125
Para as ligações entre placas RPMC no FCC:

Nota

Para configurações baseadas em FCC, as ligações são efetuadas entre as placas RPMC0 e RPMC1 do mesmo
FCC.
Para configurações com dois ou mais FCC, a placa RPMC0 de um FCC é ligada à placa RPMC0 do outro
chassi. Por exemplo, as placas RPMC0 no FCC0 são ligadas à placa RPMC0 no FCC1.
De modo semelhante, a placa RPMC1 de um FCC é ligada à placa RPMC1 do outro chassi.
• Módulos óticos MMF QSFP-40GE-SR4 (curto alcance) e cabos de fita MPO-12
• Módulos óticos QSFP-40GE-LR4 (longo alcance) e cabos SMF padrão (elemento ótico recomendado)
Para ligar a fabric:
• 48 cabos de fibra ótica MPO-24, OM4, key-up key down, fêmea-fêmea, 3,8 mm, multimodo, para cada
LCC
• Módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25): 48 módulos por LCC e 48 módulos para o FCC (para
ligações de pares)

Especificações de cabo MPO-24
A seguinte imagem apresenta a distribuição de pinos do conector MPO-24.
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Figura 29: Distribuição de pinos do conector MPO-24

A seguinte imagem apresenta as atribuições de fibra do conector MPO-24.
Figura 30: Atribuições de fibra do conector MPO-24

A tabela seguinte apresenta as ligações de cabo crossover 100G a 100G.
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Tabela 9: Ligações de cabo crossover

Conector MPO

Módulo CXP

Conector

Módulo CXP

ID de conector ID de fibra

Pino

Transmitir (TX) ID de conector ID de fibra
Receber (RX)

Pino

Transmitir (TX)
Receber (RX)

MPO1

F1

1

RX

MPO1

F13

1

RX

MPO2

F2

2

RX

MPO2

F14

2

RX

MPO3

F3

3

RX

MPO3

F15

3

RX

MPO4

F4

4

RX

MPO4

F16

4

RX

MPO5

F5

5

RX

MPO5

F17

5

RX

MPO6

F6

6

RX

MPO6

F18

6

RX

MPO7

F7

7

RX

MPO7

F19

7

RX

MPO8

F8

8

RX

MPO8

F20

8

RX

MPO9

F9

9

RX

MPO9

F21

9

RX

MPO10

F10

10

RX

MPO10

F22

10

RX

MPO11

F11

11

RX

MPO11

F23

11

RX

MPO12

F12

12

RX

MPO12

F24

12

RX

MPO13

F13

13

TX

MPO13

F1

13

TX

MPO14

F14

14

TX

MPO14

F2

14

TX

MPO15

F15

15

TX

MPO15

F3

15

TX

MPO16

F16

16

TX

MPO16

F4

16

TX

MPO17

F17

17

TX

MPO17

F5

17

TX

MPO18

F18

18

TX

MPO18

F6

18

TX

MPO19

F19

19

TX

MPO19

F7

19

TX

MPO20

F20

20

TX

MPO20

F8

20

TX

MPO21

F21

21

TX

MPO21

F9

21

TX

MPO22

F22

22

TX

MPO22

F10

22

TX

MPO23

F23

23

TX

MPO23

F11

23

TX

MPO24

F24

24

TX

MPO24

F12

24

TX
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Ferramentas e equipamentos necessários
• Pulseira ESD (Descarga eletrostática) (para inserir um módulo CXP ou SFP)
• Chave de parafusos Philips número 2
• Chave de parafusos (opcional) média (1/4 pol. [60 a 70 mm]) para abrir os fechos de arame em transcetores
pequenos de fator de forma conectáveis [SFP] ou de Conversor de Interface Gigabit [GBIC]
• Abraçadeiras de velcro (para unir os cabos)
• Escada

Descrição geral da cablagem
Procedimentos gerais de cablagem
Siga estes procedimentos ao ligar cada cabo:
• Amarre os conjuntos aos suportes de gestão de cabos horizontais no chassi.
Dois suportes de gestão de cabos horizontais são pré-instalados no LCC e FCC.
• Manuseie todos os cabos de fibra ótica cuidadosamente.
• Não permita que um cabo de fibra ótica fique dobrado com um raio inferior ao raio de dobragem
permitido especificado para esse tipo de cabo.
• Os cabos de fibra ótica são vidro. Não pise os cabos de fibra ótica e manuseie os mesmos com
cuidado. Não torça nem estique os cabos.
• Para manter as ligações óticas organizadas, não retire a tampa de proteção contra o pó do cabo até
imediatamente antes da instalação do cabo.
• Após instalar o cabo, conserve cada tampa de proteção contra o pó numa área de armazenamento
sem pó. Depois de terem sido instalados todos os cabos, assegure que as tampas de proteção contra
o pó são guardadas numa área sem pó para uma utilização futura.
• Instale tampas de proteção contra o pó limpas em todas das ligações não utilizadas.
• Pode identificar os cabos de interligação do chassi ou criar um esquema de cablagem, para garantir
que os cabos são ligados corretamente durante a instalação do sistema.
• Pode também identificar o chassi. Avalie se cada chassi tem de ser posicionado fisicamente de
acordo com uma sequência. Identifique cada cabo com o local de cada terminação à medida que
instala cada cabo
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Orientações de segurança
Antes de realizar quaisquer procedimentos, reveja as orientações de segurança desta secção para evitar
ferimentos ou danos no equipamento. As orientações que se seguem destinam-se a garantir a sua segurança
e a proteger o equipamento. As orientações não abrangem todos os perigos. Mantenha-se atento.
• Reveja os avisos de segurança presentes no Guia de Regulamentação e Conformidade para os routers
Cisco NCS 4000 Series antes de instalar, configurar ou resolver os problemas de qualquer placa instalada.
• Nunca tente elevar um objeto que possa ser demasiado pesado para o elevar sozinho.
• Mantenha a área de trabalho desimpedida e sem pó durante e depois da instalação. Não permita a entrada
de sujidade ou detritos em qualquer componente à base de laser.
• Mantenha as ferramentas e os componentes do router afastados de áreas de passagem.
• Não utilize vestuário largo, bijuteria ou outros artigos que possam ficar presos no router durante o trabalho
com placas, módulos e componentes associados.
• O equipamento Cisco funciona de forma segura quando é utilizado de acordo com as respetivas
especificações e instruções de utilização do produto.
• Não trabalhe sozinho em condições potencialmente perigosas.
• A instalação tem de respeitar as normas elétricas nacionais e locais: nos EUA, o National Fire Protection
Association (NFPA) 70, o United States National Electrical Code; no Canadá, o Canadian Electrical
Code, parte I, CSA C22.1; nos outros países, a International Electrotechnical Commission (IEC) 60364,
parte 1 a 7.

Realizar a cablagem da rede de painel de controlo Ethernet
Esta secção descreve a realização da cablagem da rede de painel de controlo para o sistema multichassis Cisco
NCS 4000. Estas ligações controlam a conectividade de rede para o sistema multichassis. São descritas as
seguintes configurações de cablagem:
A rede de painel de controlo transporta toda a sinalização, as atualizações de encaminhamento, configuração
do sistema e pacotes de gestão para o NCS 4000. Tem de ser realizada a cablagem da rede de controlo antes
de o sistema NCS 4000 ficar totalmente operacional.
O painel de controlo do sistema multichassis é ligado entre o LCC e o FCC com quatro caminhos por LCC
(dois por RP). As portas entre o LCC e o FCC são ligadas com módulos SFP+. Cada RP no LCC possui
ligações 10GE que são ligadas a cada uma das duas placas RPMC nos FCC. As placas RPMC providenciam
a rede de painel de controlo entre todos os chassis.
Cada placa RPMC tem 56 ligações 10GE e duas ligações 40GE. Duas placas RPMC são utilizadas para fins
de redundância. Para o setup do sistema multichassis, as portas de expansão em cada RP nos LCC e cada
RPMC (SC) nos FCC têm de ser ligados às portas SFP+ no painel frontal RPMC. As portas SFP+ são as
portas 0 a 55. Algumas portas no painel frontal RPMC estão fechadas com tampas de proteção contra o pó
sem pegas.
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Realizar a cablagem do painel de controlo para um sistema 2+2, 4+2 e 4+4
multichassis
A figura seguinte apresenta a cablagem de painel de controlo para um sistema 2+2 multichassis.

Nota

A cablagem pode variar consoante o tipo de módulos SFP que utilizar. No caso dos módulos SFP-10G-SR
(curto alcance), utilize cabos multimodo 65/125 ou 50/125. Para ligar os módulos óticos QSFP 40GE entre
as placas RPMC, recomendamos que utilize os cabos QSFP suportados.
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Figura 31: Cablagem de painel de controlo para um sistema 2+2 Multichassis
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Tabela 10: Ligações de Placas RP à Placa RPMC (Configuração 2+2)

Do chassi de placa de
linha

Porta LCC
RP

A placas RPMC no chassi de fabric card

LCC0

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 4
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 5
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 4
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 5
RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 35

LCC1

RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 36
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 35
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 36
Tabela 11: Ligações de Placas RP à Placa RPMC (Configuração 4+2 ou 4+4)

Do chassi de placa de
linha

Porta LCC
RP

A placas RPMC no chassi de fabric card

LCC0

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 4
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 5
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 4
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 5

LCC1

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 35
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 36
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 35
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 36

LCC2

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 10
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 11
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 10
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 11

Guia de instalação de hardware do Cisco Network Convergence System 4000 Fabric Card Chassis
73

Cablagem de uma configuração multichassis
Realizar a cablagem do painel de controlo para um sistema 2+2, 4+2 e 4+4 multichassis

Do chassi de placa de
linha

Porta LCC
RP

A placas RPMC no chassi de fabric card

LCC3

RP0, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 41
RP1, EXP0 FCC0, RPMC0/porta 42
RP0, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 41
RP1, EXP1 FCC1, RPMC0/porta 42

Tabela 12: Ligações entre portas de expansão da placa RPMC0 e RPMC1 (Configuração 2+2 ou 4+2)

Da placa RPMC

À placa RPMC

FCC0, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta 0

FCC0, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
28

FCC0, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
28

FCC0, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
29

FCC1, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
26

FCC1, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta 0

FCC1, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
54

FCC1, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
30

Tabela 13: Ligações entre portas de expansão da placa RPMC0 e RPMC1 (Configuração 4+4)

Da placa RPMC

À placa RPMC

FCC0, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta 0

FCC0, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
28

FCC0, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
28

FCC0, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
29
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FCC1, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
26

FCC1, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta 0

FCC1, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
54

FCC1, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
30

FCC2, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta 1

FCC2, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta 1

FCC2, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta 2

FCC2, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta 2

FCC3, RPMC0
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
24

FCC3, RPMC0
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
26

FCC3, RPMC1
EXP0

FCC0, RPMC0 porta
25

FCC3, RPMC1
EXP1

FCC1, RPMC0 porta
54

Realizar a cablagem da Fabric
Esta secção descreve como ligar a cablagem da fabric entre os LCC e os componentes de fabric dos FCC. A
fabric proporciona a ligação de dados para tráfego de router entre todas as portas óticas CXP nos LCC. A
cablagem da fabric tem de ser realizada para permitir comunicações de dados através do sistema multichassis
Cisco NCS 4000.

Descrição geral da fabric
A switch fabric do Cisco NCS 4000 possui uma arquitetura baseada em células de 3 etapas com quatro painéis
fabric. Os painéis fabric são numerados de 0 a 3. A Etapa 1 e Etapa 3 da fabric são implementadas no Chassi
de Placa de Linha Cisco NCS 4000 (LCC). A Etapa 2 da fabric é implementada no Chassi de Fabric Card
Cisco NCS 4000 (FCC). As ligações inter-etapa entre o LCC e o FCC são implementadas através de algumas
ligações óticas bidirecionais. A figura seguinte apresenta uma vista simplificada da relação entre as placas de
linha e a fabric.
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Figura 32: Relação das Placas de Linha e Fabric Cards

Nos sistemas multichassis, cada painel fabric divide-se em três componentes ou etapas, que são numerados
S1, S2 e S3. Os dados chegam à etapa S1 num LCC, passam pelos cabos óticos para a etapa S2 no FCC e,
em seguida, passam novamente pelos cabos óticos para a etapa S3 no LCC de destino. A figura seguinte
apresenta uma vista simplificada entre o LCC e o FCC.
Figura 33: Etapas de painel fabric

O Chassis de Placa de Linha (LCC) possui 16 placas de linha (LC) e quatro fabric cards S13 MC (FC). Cada
FC S13 pode ser ligada a fabric cards S2 no FCC através de 12 módulos CXP2. Em cada LCC, as FC S13
proporcionam a Etapa 1 e Etapa 3 para cada um dos quatro painéis fabric. Os painéis não se interligam entre
si, mas operam independentemente. Porque existe um total de quatro FCs S13 no LCC. Cada FC é referida
como um painel fabric. Por exemplo: FC0 em LCC0, LCC1, etc., fazem todos parte do painel 0.
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O Chassi de Fabric Card (FCC) suporta oito fabric cards S2. Dependendo do número máximo de LCCs no
sistema multichassis, cada painel fabric de Etapa 2 é composto por uma ou mais fabric cards S2. Cada fabric
card S2 suporta até 24 módulos CXP2. As FCs S2 que pertencem a um painel podem ser colocados em qualquer
FCC, mas recomenda-se que distribua os painéis uniformemente por todos os FCCs. À medida que são
adicionados outros FCCs, os painéis são distribuídos entre os FCCs.
Dependendo do tamanho do sistema (ou seja, o número de LCCs a que pretende ligar), algumas FCs S2 podem
ser agrupadas como parte do painel. É obrigatório que as oito placas S2 se encontrem sempre no FCC.

Configuração 2+2 multichassis
Esta secção explica como realizar uma configuração 2+2 multichassis. Nesta configuração, dois chassi de
placa de linha (LCC0 e LCC1) são ligados a dois chassi de fabric card (FCC0 e FCC1).

Pré-requisitos
Para ligar a fabric, necessita do seguinte:
• 96 cabos de fibra MPO-24 (48 por LCC)
• 192 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Realizar uma configuração 2+2 com 16 fabric cards S2
A figura seguinte apresenta dois chassis de placa de linha (LCC0 e LCC1) ligados a dois chassis de fabric
card (FCC0 e FCC1). Nesta configuração, existem oito FCs em cada chassi de fabric card; no total, 16 FCs
S2 são instaladas. A figura apresenta a configuração 2+2 multichassis.
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Figura 34: Configuração 2+2 Multichassis Cisco NCS 4000
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A tabela seguinte apresenta o plano de cablagem para uma configuração 2+2 multichassis. O FCC0 tem as
instâncias fabric 0 a 3 para os painéis 0 e 1. O FCC1 tem as instâncias fabric 0 a 3 para os painéis 2 e 3.
Tabela 14: Plano de cablagem para LCC0 numa configuração 2+2 multichassis

Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC0
FCC
LCC0
FCC
LCC0
FCC
LCC0
FCC
FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC1/0 a FC2/0 (FCC0)

FC2/0 a FC0/0 (FCC1)

FC3/0 a FC2/0 (FCC1)

FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC1/1 a FC2/1 (FCC0)

FC2/1 a FC0/1 (FCC1)

FC3/1 a FC2/1 (FCC1)

FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

FC1/2 a FC2/2 (FCC0)

FC2/2 a FC0/2 (FCC1)

FC3/2 a FC2/2 (FCC1)

FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

FC1/3 a FC6/0 (FCC0)

FC2/3 a FC4/0 (FCC1)

FC3/3 a FC6/0 (FCC1)

FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

FC1/4 a FC6/1 (FCC0)

FC2/4 a FC4/1 (FCC1)

FC3/4 a FC6/1 (FCC1)

FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

FC1/5 a FC6/2 (FCC0)

FC2/5 a FC4/2 (FCC1)

FC3/5 a FC6/2 (FCC1)

FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

FC1/6 a FC3/0 (FCC0)

FC2/6 a FC1/0 (FCC1)

FC3/6 a FC3/0 (FCC1)

FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

FC1/7 a FC3/1 (FCC0)

FC2/7 a FC1/1 (FCC1)

FC3/7 a FC3/1 (FCC1)

FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

FC1/8 a FC3/2 (FCC0)

FC2/8 a FC1/2 (FCC1)

FC3/8 a FC3/2 (FCC1)

FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

FC1/9 a FC7/0 (FCC0)

FC2/9 a FC5/0 (FCC1)

FC3/9 a FC7/0 (FCC1)

FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

FC1/10 a FC7/1 (FCC0)

FC2/10 a FC5/1 (FCC1)

FC3/10 a FC7/1 (FCC1)

FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

FC1/11 a FC7/2 (FCC0)

FC2/11 a FC5/2 (FCC1)

FC3/11 a FC7/2 (FCC1)

Painel 2

Painel 3

Tabela 15: Plano de cablagem para LCC1 numa configuração 2+2 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

FC1/0 a FC2/3 (FCC0)

FC2/0 a FC0/3 (FCC1)

FC3/0 a FC2/3 (FCC1)

FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

FC1/1 a FC2/4 (FCC0)

FC2/1 a FC0/4 (FCC1)

FC3/1 a FC2/4 (FCC1)

FC0/2 a FC05 (FCC0)

FC1/2 a FC2/5 (FCC0)

FC2/2 a FC0/5 (FCC1)

FC3/2 a FC2/5 (FCC1)

FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

FC1/3 a FC6/3 (FCC0)

FC2/3 a FC4/3 (FCC1)

FC3/3 a FC6/3 (FCC1)

FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

FC1/4 a FC6/4 (FCC0)

FC2/4 a FC4/4 (FCC1)

FC3/4 a FC6/4 (FCC1)

FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

FC1/5 a FC6/5 (FCC0)

FC2/5 a FC4/5 (FCC1)

FC3/5 a FC6/5 (FCC1)

FC0/6 a FC1/3 (FCC0)

FC1/6 a FC3/3 (FCC0)

FC2/6 a FC1/3 (FCC1)

FC3/6 a FC3/3 (FCC1)
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Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

FC1/7 a FC3/4 (FCC0)

FC2/7 a FC1/4 (FCC1)

FC3/7 a FC3/4 (FCC1)

FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

FC1/8 a FC3/5 (FCC0)

FC2/8 a FC1/5 (FCC1)

FC3/8 a FC3/5 (FCC1)

FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

FC1/9 a FC7/3 (FCC0)

FC2/9 a FC5/3 (FCC1)

FC3/9 a FC7/3 (FCC1)

FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC1/10 a FC7/4 (FCC0)

FC2/10 a FC5/4 (FCC1)

FC3/10 a FC7/4 (FCC1)

FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

FC1/11 a FC7/5 (FCC0)

FC2/11 a FC5/5 (FCC1)

FC3/11 a FC7/5 (FCC1)

Configuração de software 2+2 (16 placas S2)
É necessária uma configuração de admin para especificar uma lista pedida de ligações S2 atribuídas a um
painel. Cada ligação S2 é especificada como uma instância. As instâncias são contíguas, começando a partir
de 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7
controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC4
instance 3
location F1/FC5
controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
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location F1/FC7

Configuração 4+2 multichassis
Esta secção explica como realizar uma configuração 4+2 multichassis. Nesta configuração, quatro chassi de
placa de linha (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) são ligados a dois chassi de fabric card (FCC0 e FCC1).

Pré-requisitos
Para ligar a fabric, necessita do seguinte:
• 192 cabos de fibra MPO-24 (48 por LCC)
• 384 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Realizar uma configuração 4+2 com 16 fabric cards S2
A figura seguinte apresenta quatro chassis de placa de linha (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) ligados a dois
chassis de fabric card (FCC0 e FCC1). Nesta configuração, existem oito FCs em cada chassi de fabric card;
no total, 16 FCs S2 são instaladas. A figura apresenta a configuração 4+2 multichassis.
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Figura 35: Configuração 4+2 Multichassis Cisco NCS 4000
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As tabelas seguintes apresentam o plano de cablagem para uma configuração 4+2 multichassis. O FCC0 tem
as instâncias fabric 0 a 3 para os painéis 0 e 1. O FCC1 tem as instâncias fabric 0 a 3 para os painéis 2 e 3.
Tabela 16: Plano de cablagem para LCC0 numa configuração 4+2 multichassis

Painel 0
ranhura/porta
LCC0

Painel 1
ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC0

Painel 2
ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC0

Painel 3
ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC0

ranhura/porta/chassi
FCC

FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC1/0 a FC2/0 (FCC0)

FC2/0 a FC0/0 (FCC1)

FC3/0 a FC2/0 (FCC1)

FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC1/1 a FC2/1 (FCC0)

FC2/1 a FC0/1 (FCC1)

FC3/1 a FC2/1 (FCC1)

FC0/2 a FC0/2 (FCC0)

FC1/2 a FC2/2 (FCC0)

FC2/2 a FC0/2 (FCC1)

FC3/2 a FC2/2 (FCC1)

FC0/3 a FC4/0 (FCC0)

FC1/3 a FC6/0 (FCC0)

FC2/3 a FC4/0 (FCC1)

FC3/3 a FC6/0 (FCC1)

FC0/4 a FC4/1 (FCC0)

FC1/4 a FC6/1 (FCC0)

FC2/4 a FC4/1 (FCC1)

FC3/4 a FC6/1 (FCC1)

FC0/5 a FC4/2 (FCC0)

FC1/5 a FC6/2 (FCC0)

FC2/5 a FC4/2 (FCC1)

FC3/5 a FC6/2 (FCC1)

FC0/6 a FC1/0 (FCC0)

FC1/6 a FC3/0 (FCC0)

FC2/6 a FC1/0 (FCC1)

FC3/6 a FC3/0 (FCC1)

FC0/7 a FC1/1 (FCC0)

FC1/7 a FC3/1 (FCC0)

FC2/7 a FC1/1 (FCC1)

FC3/7 a FC3/1 (FCC1)

FC0/8 a FC1/2 (FCC0)

FC1/8 a FC3/2 (FCC0)

FC2/8 a FC1/2 (FCC1)

FC3/8 a FC3/2 (FCC1)

FC0/9 a FC5/0 (FCC0)

FC1/9 a FC7/0 (FCC0)

FC2/9 a FC5/0 (FCC1)

FC3/9 a FC7/0 (FCC1)

FC0/10 a FC5/1 (FCC0)

FC1/10 a FC7/1 (FCC0)

FC2/10 a FC5/1 (FCC1)

FC3/10 a FC7/1 (FCC1)

FC0/11 a FC5/2 (FCC0)

FC1/11 a FC7/2 (FCC0)

FC2/11 a FC5/2 (FCC1)

FC3/11 a FC7/2 (FCC1)

Painel 2

Painel 3

Tabela 17: Plano de cablagem para LCC1 numa configuração 4+2 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC

FC0/0 a FC0/3 (FCC0)

FC1/0 a FC2/3 (FCC0)

FC2/0 a FC0/3 (FCC1)

FC3/0 a FC2/3 (FCC1)

FC0/1 a FC0/4 (FCC0)

FC1/1 a FC2/4 (FCC0)

FC2/1 a FC0/4 (FCC1)

FC3/1 a FC2/4 (FCC1)

FC0/2 a FC05 (FCC0)

FC1/2 a FC2/5 (FCC0)

FC2/2 a FC0/5 (FCC1)

FC3/2 a FC2/5 (FCC1)

FC0/3 a FC4/3 (FCC0)

FC1/3 a FC6/3 (FCC0)

FC2/3 a FC4/3 (FCC1)

FC3/3 a FC6/3 (FCC1)

FC0/4 a FC4/4 (FCC0)

FC1/4 a FC6/4 (FCC0)

FC2/4 a FC4/4 (FCC1)

FC3/4 a FC6/4 (FCC1)

FC0/5 a FC4/5 (FCC0)

FC1/5 a FC6/5 (FCC0)

FC2/5 a FC4/5 (FCC1)

FC3/5 a FC6/5 (FCC1)

FC0/6 a FC1/3 (FCC0)

FC1/6 a FC3/3 (FCC0)

FC2/6 a FC1/3 (FCC1)

FC3/6 a FC3/3 (FCC1)
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Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC

FC0/7 a FC1/4 (FCC0)

FC1/7 a FC3/4 (FCC0)

FC2/7 a FC1/4 (FCC1)

FC3/7 a FC3/4 (FCC1)

FC0/8 a FC1/5 (FCC0)

FC1/8 a FC3/5 (FCC0)

FC2/8 a FC1/5 (FCC1)

FC3/8 a FC3/5 (FCC1)

FC0/9 a FC5/3 (FCC0)

FC1/9 a FC7/3 (FCC0)

FC2/9 a FC5/3 (FCC1)

FC3/9 a FC7/3 (FCC1)

FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC1/10 a FC7/4 (FCC0)

FC2/10 a FC5/4 (FCC1)

FC3/10 a FC7/4 (FCC1)

FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

FC1/11 a FC7/5 (FCC0)

FC2/11 a FC5/5 (FCC1)

FC3/11 a FC7/5 (FCC1)

Painel 2

Painel 3

Tabela 18: Plano de cablagem para LCC2 numa configuração 4+2 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC2
FCC
LCC2
FCC
LCC2
FCC
LCC2
FCC

FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

FC1/0 a FC2/6 (FCC0)

FC2/0 a FC0/6 (FCC1)

FC3/0 a FC2/6 (FCC1)

FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

FC1/1 a FC2/7 (FCC0)

FC2/1 a FC0/7 (FCC1)

FC3/1 a FC2/7 (FCC1)

FC0/2 a FC0/8 (FCC0)

FC1/2 a FC2/8 (FCC0)

FC2/2 a FC0/8 (FCC1)

FC3/2 a FC2/8 (FCC1)

FC0/3 a FC4/6 (FCC0)

FC1/3 a FC6/6 (FCC0)

FC2/3 a FC4/6 (FCC1)

FC3/3 a FC6/6 (FCC1)

FC0/4 a FC4/7 (FCC0)

FC1/4 a FC6/7 (FCC0)

FC2/4 a FC4/7 (FCC1)

FC3/4 a FC6/7 (FCC1)

FC0/5 a FC4/8 (FCC0)

FC1/5 a FC6/8 (FCC0)

FC2/5 a FC4/8 (FCC1)

FC3/5 a FC6/8 (FCC1)

FC0/6 a FC1/6 (FCC0)

FC1/6 a FC3/6 (FCC0)

FC2/6 a FC1/6 (FCC1)

FC3/6 a FC3/6 (FCC1)

FC0/7 a FC1/7 (FCC0)

FC1/7 a FC3/7 (FCC0)

FC2/7 a FC1/7 (FCC1)

FC3/7 a FC3/7 (FCC1)

FC0/8 a FC1/8 (FCC0)

FC1/8 a FC3/8 (FCC0)

FC2/8 a FC1/8 (FCC1)

FC3/8 a FC3/8 (FCC1)

FC0/9 a FC5/6 (FCC0)

FC1/9 a FC7/6 (FCC0)

FC2/9 a FC5/6 (FCC1)

FC3/9 a FC7/6 (FCC1)

FC0/10 a FC5/7 (FCC0)

FC1/10 a FC7/7 (FCC0)

FC2/10 a FC5/7 (FCC1)

FC3/10 a FC7/7 (FCC1)

FC0/11 a FC5/8 (FCC0)

FC1/11 a FC7/8 (FCC0)

FC2/11 a FC5/8 (FCC1)

FC3/11 a FC7/8 (FCC1)

Painel 2

Painel 3

Tabela 19: Plano de cablagem para LCC3 numa configuração 4+2 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC

FC0/0 a FC0/9 (FCC0)

FC1/0 a FC2/9 (FCC0)

FC2/0 a FC0/9 (FCC1)
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FC3/0 a FC2/9 (FCC1)
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Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC

FC0/1 a FC0/10 (FCC0)

FC1/1 a FC2/10 (FCC0)

FC2/1 a FC0/10 (FCC1)

FC3/1 a FC2/10 (FCC1)

FC0/2 a FC0/11 (FCC0)

FC1/2 a FC2/11 (FCC0)

FC2/2 a FC0/11 (FCC1)

FC3/2 a FC2/11 (FCC1)

FC0/3 a FC4/9 (FCC0)

FC1/3 a FC6/9 (FCC0)

FC2/3 a FC4/9 (FCC1)

FC3/3 a FC6/9 (FCC1)

FC0/4 a FC4/10 (FCC0)

FC1/4 a FC6/10 (FCC0)

FC2/4 a FC4/10 (FCC1)

FC3/4 a FC6/10 (FCC1)

FC0/5 a FC4/11 (FCC0)

FC1/5 a FC6/11 (FCC0)

FC2/5 a FC4/11 (FCC1)

FC3/5 a FC6/11 (FCC1)

FC0/6 a FC1/9 (FCC0)

FC1/6 a FC3/9 (FCC0)

FC2/6 a FC1/9 (FCC1)

FC3/6 a FC3/9 (FCC1)

FC0/7 a FC1/10 (FCC0)

FC1/7 a FC3/10 (FCC0)

FC2/7 a FC1/10 (FCC1)

FC3/7 a FC3/10 (FCC1)

FC0/8 a FC1/11 (FCC0)

FC1/8 a FC3/11 (FCC0)

FC2/8 a FC1/11 (FCC1)

FC3/8 a FC3/11 (FCC1)

FC0/9 a FC5/9 (FCC0)

FC1/9 a FC7/9 (FCC0)

FC2/9 a FC5/9 (FCC1)

FC3/9 a FC7/9 (FCC1)

FC0/10 a FC5/10 (FCC0)

FC1/10 a FC7/10 (FCC0)

FC2/10 a FC5/10 (FCC1)

FC3/10 a FC7/10 (FCC1)

FC0/11 a FC5/11 (FCC0)

FC1/11 a FC7/11 (FCC0)

FC2/11 a FC5/11 (FCC1)

FC3/11 a FC7/11 (FCC1)

Configuração de software 4+2 (16 fabric cards S2)
É necessária uma configuração de admin para especificar uma lista pedida de ligações S2 atribuídas a um
painel. Cada ligação S2 é especificada como uma instância. As instâncias são contíguas, começando a partir
de 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC4
instance 3
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F0/FC2
instance 1
location F0/FC3
instance 2
location F0/FC6
instance 3
location F0/FC7
controller fabric plane 2
instance 0
location F1/FC0
instance 1
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location
instance
location
instance
location

F1/FC1
2
F1/FC4
3
F1/FC5

controller fabric plane 3
instance 0
location F1/FC2
instance 1
location F1/FC3
instance 2
location F1/FC6
instance 3
location F1/FC7

Configuração 4+4 multichassis
Esta secção explica como realizar uma configuração 4+4 multichassis. Nesta configuração, quatro chassi de
placa de linha (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) são ligados a quatro chassi de fabric card (FCC0, FCC1, FCC2
e FCC3).

Pré-requisitos
Para ligar a fabric, necessita do seguinte:
• 192 cabos de fibra MPO-24 (48 por LCC)
• 384 módulos CXP2 (Cisco PID ONS-CXP2-SR25).

Realizar uma configuração 4+4 com 32 fabric cards S2
A figura seguinte apresenta quatro chassis de placa de linha (LCC0, LCC1, LCC2 e LCC3) ligados a quatro
chassis de fabric card (FCC0, FCC1, FCC2 e FCC3). Nesta configuração, existem 8 FCs em cada chassi de
fabric card; no total, 32 FCs são instaladas. A figura apresenta a configuração 4+4 multichassis.
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Figura 36: Configuração 4+4 Multichassis Cisco NCS 4000
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As tabelas seguintes apresentam o plano de cablagem para uma configuração 4+4 multichassis. O FCC0 tem
as instâncias fabric 0 a 3 para o painel 0. O FCC1 tem as instâncias fabric 0 a 3 para o painel 1. O FCC2 tem
as instâncias fabric 0 a 3 para o painel 2. O FCC3 tem as instâncias fabric 0 a 3 para o painel 3.
Tabela 20: Plano de cablagem para LCC0 numa configuração 4+4 multichassis

Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC0
FCC
LCC0
FCC
LCC0
FCC
LCC0
FCC

FC0/0 a FC0/0 (FCC0)

FC1/0 a FC0/0 (FCC1)

FC2/0 a FC0/0 (FCC2)

FC3/0 a FC0/0 (FCC3)

FC0/1 a FC0/1 (FCC0)

FC1/1 a FC0/1 (FCC1)

FC2/1 a FC0/1 (FCC2)

FC3/1 a FC0/1 (FCC3)

FC0/2 a FC1/0 (FCC0)

FC1/2 a FC1/0 (FCC1)

FC2/2 a FC1/0 (FCC2)

FC3/2 a FC1/0 (FCC3)

FC0/3 a FC1/1 (FCC0)

FC1/3 a FC1/1 (FCC1)

FC2/3 a FC1/1 (FCC2)

FC3/3 a FC1/1 (FCC3)

FC0/4 a FC2/0 (FCC0)

FC1/4 a FC2/0 (FCC1)

FC2/4 a FC2/0 (FCC2)

FC3/4 a FC2/0 (FCC3)

FC0/5 a FC2/1 (FCC0)

FC1/5 a FC2/1 (FCC1)

FC2/5 a FC2/1 (FCC2)

FC3/5 a FC2/1 (FCC3)

FC0/6 a FC3/0 (FCC0)

FC1/6 a FC3/0 (FCC1)

FC2/6 a FC3/0 (FCC2)

FC3/6 a FC3/0 (FCC3)

FC0/7 a FC3/1 (FCC0)

FC1/7 a FC3/1 (FCC1)

FC2/7 a FC3/1 (FCC2)

FC3/7 a FC3/1 (FCC3)

FC0/8 a FC4/0 (FCC0)

FC1/8 a FC4/0 (FCC1)

FC2/8 a FC4/0 (FCC2)

FC3/8 a FC4/0 (FCC3)

FC0/9 a FC4/1 (FCC0)

FC1/9 a FC4/1 (FCC1)

FC2/9 a FC4/1 (FCC2)

FC3/9 a FC4/1 (FCC3)

FC0/10 a FC5/0 (FCC0)

FC1/10 a FC5/0 (FCC1)

FC2/10 a FC5/0 (FCC2)

FC3/10 a FC5/0 (FCC3)

FC0/11 a FC5/1 (FCC0)

FC1/11 a FC5/1 (FCC1)

FC2/11 a FC5/1 (FCC2)

FC3/11 a FC5/1 (FCC3)

Painel 2

Painel 3

Tabela 21: Plano de cablagem para LCC1 numa configuração 4+4 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC

FC0/0 a FC0/2 (FCC0)

FC1/0 a FC0/2 (FCC1)

FC2/0 a FC0/2 (FCC2)

FC3/0 a FC0/2 (FCC3)

FC0/1 a FC0/3 (FCC0)

FC1/1 a FC0/3 (FCC1)

FC2/1 a FC0/3 (FCC2)

FC3/1 a FC0/3 (FCC3)

FC0/2 a FC1/2 (FCC0)

FC1/2 a FC1/2 (FCC1)

FC2/2 a FC1/2 (FCC2)

FC3/2 a FC1/2 (FCC3)

FC0/3 a FC1/3 (FCC0)

FC1/3 a FC1/3 (FCC1)

FC2/3 a FC1/3 (FCC2)

FC3/3 a FC1/3 (FCC3)

FC0/4 a FC2/2 (FCC0)

FC1/4 a FC2/2 (FCC1)

FC2/4 a FC2/2 (FCC2)

FC3/4 a FC2/2 (FCC3)

FC0/5 a FC2/3 (FCC0)

FC1/5 a FC2/3 (FCC1)

FC2/5 a FC2/3 (FCC2)

FC3/5 a FC2/3 (FCC3)

FC0/6 a FC3/2 (FCC0)

FC1/6 a FC3/2 (FCC1)

FC2/6 a FC3/2 (FCC2)

FC3/6 a FC3/2 (FCC3)
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Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC
LCC1
FCC

FC0/7 a FC3/3 (FCC0)

FC1/7 a FC3/3 (FCC1)

FC2/7 a FC3/3 (FCC2)

FC3/7 a FC3/3 (FCC3)

FC0/8 a FC4/2 (FCC0)

FC1/8 a FC4/2 (FCC1)

FC2/8 a FC4/2 (FCC2)

FC3/8 a FC4/2 (FCC3)

FC0/9 a FC4/3 (FCC0)

FC1/9 a FC4/3 (FCC1)

FC2/9 a FC4/3 (FCC2)

FC3/9 a FC4/3 (FCC3)

FC0/10 a FC5/2 (FCC0)

FC1/10 a FC5/2 (FCC1)

FC2/10 a FC5/2 (FCC2)

FC3/10 a FC5/2 (FCC3)

FC0/11 a FC5/3 (FCC0)

FC1/11 a FC5/3 (FCC1)

FC2/11 a FC5/3 (FCC2)

FC3/11 a FC5/3 (FCC3)

Painel 2

Painel 3

Tabela 22: Plano de cablagem para LCC2 numa configuração 4+4 multichassis

Painel 0

Painel 1

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC2
FCC
LCC2
FCC
LCC2
FCC
LCC2
FCC

FC0/4 a FC0/0 (FCC0)

FC1/0 a FC0/4 (FCC1)

FC2/0 a FC0/4 (FCC2)

FC3/0 a FC0/4 (FCC3)

FC0/1 a FC0/5 (FCC0)

FC1/1 a FC0/5 (FCC1)

FC2/1 a FC0/5 (FCC2)

FC3/1 a FC0/5 (FCC3)

FC0/2 a FC1/4 (FCC0)

FC1/2 a FC1/4 (FCC1)

FC2/2 a FC1/4 (FCC2)

FC3/2 a FC1/4 (FCC3)

FC0/3 a FC1/5 (FCC0)

FC1/3 a FC1/5 (FCC1)

FC2/3 a FC1/5 (FCC2)

FC3/3 a FC1/5 (FCC3)

FC0/4 a FC2/4 (FCC0)

FC1/4 a FC2/4 (FCC1)

FC2/4 a FC2/4 (FCC2)

FC3/4 a FC2/4 (FCC3)

FC0/5 a FC2/5 (FCC0)

FC1/5 a FC2/5 (FCC1)

FC2/5 a FC2/5 (FCC2)

FC3/5 a FC2/5 (FCC3)

FC0/6 a FC3/4 (FCC0)

FC1/6 a FC3/4 (FCC1)

FC2/6 a FC3/4 (FCC2)

FC3/6 a FC3/4 (FCC3)

FC0/7 a FC3/5 (FCC0)

FC1/7 a FC3/5 (FCC1)

FC2/7 a FC3/5 (FCC2)

FC3/7 a FC3/5 (FCC3)

FC0/4 a FC4/8 (FCC0)

FC1/8 a FC4/4 (FCC1)

FC2/8 a FC4/4 (FCC2)

FC3/8 a FC4/4 (FCC3)

FC0/9 a FC4/5 (FCC0)

FC1/9 a FC4/5 (FCC1)

FC2/9 a FC4/5 (FCC2)

FC3/9 a FC4/5 (FCC3)

FC0/10 a FC5/4 (FCC0)

FC1/10 a FC5/4 (FCC1)

FC2/10 a FC5/4 (FCC2)

FC3/10 a FC5/4 (FCC3)

FC0/11 a FC5/5 (FCC0)

FC1/11 a FC5/5 (FCC1)

FC2/11 a FC5/5 (FCC2)

FC3/11 a FC5/5 (FCC3)

Painel 2

Painel 3

Tabela 23: Plano de cablagem para LCC3 numa configuração 4+4 multichassis

Painel 0
ranhura/porta
LCC3

Painel 1
ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC3

FC0/0 a FC0/6 (FCC0)

ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC3

FC1/0 a FC0/6 (FCC1)

ranhura/porta/chassi ranhura/porta
FCC
LCC3

FC2/0 a FC0/06 (FCC2)

ranhura/porta/chassi
FCC

FC3/0 a FC0/6 (FCC3)
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Painel 0

Painel 1

Painel 2

Painel 3

ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi ranhura/porta ranhura/porta/chassi
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC
LCC3
FCC

FC0/1 a FC0/7 (FCC0)

FC1/1 a FC0/7 (FCC1)

FC2/1 a FC0/7 (FCC2)

FC3/1 a FC0/7 (FCC3)

FC0/2 a FC1/6 (FCC0)

FC1/2 a FC1/6 (FCC1)

FC2/2 a FC1/6 (FCC2)

FC3/2 a FC1/6 (FCC3)

FC0/3 a FC1/7 (FCC0)

FC1/3 a FC1/7 (FCC1)

FC2/3 a FC1/7 (FCC2)

FC3/3 a FC1/7 (FCC3)

FC0/4 a FC2/6 (FCC0)

FC1/4 a FC2/6 (FCC1)

FC2/4 a FC2/6 (FCC2)

FC3/4 a FC2/6 (FCC3)

FC0/5 a FC2/7 (FCC0)

FC1/5 a FC2/7 (FCC1)

FC2/5 a FC2/7 (FCC2)

FC3/5 a FC2/7 (FCC3)

FC0/6 a FC3/6 (FCC0)

FC1/6 a FC3/6 (FCC1)

FC2/6 a FC3/6 (FCC2)

FC3/6 a FC3/6 (FCC3)

FC0/7 a FC3/7 (FCC0)

FC1/7 a FC3/7 (FCC1)

FC2/7 a FC3/7 (FCC2)

FC3/7 a FC3/7 (FCC3)

FC0/8 a FC4/6 (FCC0)

FC1/8 a FC4/6 (FCC1)

FC2/8 a FC4/6 (FCC2)

FC3/8 a FC4/6 (FCC3)

FC0/9 a FC4/7 (FCC0)

FC1/9 a FC4/7 (FCC1)

FC2/9 a FC4/7 (FCC2)

FC3/9 a FC4/7 (FCC3)

FC0/10 a FC5/6 (FCC0)

FC1/10 a FC5/6 (FCC1)

FC2/10 a FC5/6 (FCC2)

FC3/10 a FC5/6 (FCC3)

FC0/11 a FC5/7 (FCC0)

FC1/11 a FC5/7 (FCC1)

FC2/11 a FC5/7 (FCC2)

FC3/11 a FC5/7 (FCC3)

Configuração de software 4+4 (32 fabric cards S2)
É necessária uma configuração de admin para especificar uma lista pedida de ligações S2 atribuídas a um
painel. Cada ligação S2 é especificada como uma instância. As instâncias são contíguas, começando a partir
de 0.
controller fabric plane 0
instance 0
location F0/FC0
instance 1
location F0/FC1
instance 2
location F0/FC2
instance 3
location F0/FC3
instance 4
location F0/FC4
instance 5
location F0/FC5
controller fabric plane 1
instance 0
location F1/FC0
instance 1
location F1/FC1
instance 2
location F1/FC2
instance 3
location F1/FC3
instance 4
location F1/FC4
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instance 5
location F1/FC5
controller fabric plane 2
instance 0
location F2/FC0
instance 1
location F2/FC1
instance 2
location F2/FC2
instance 3
location F2/FC3
instance 4
location F2/FC4
instance 5
location F2/FC5
controller fabric plane 3
instance 0
location F3/FC0
instance 1
location F3/FC1
instance 2
location F3/FC2
instance 3
location F3/FC3
instance 4
location F3/FC4
instance 5
location F3/FC5
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