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C A P Í T U L O 1
Descrição geral do Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G
e ISR1100-4GLTE

Os Cisco ISR 1000 Series Integrated Services Routers oferecem as capacidades WAN essenciais, segurança
e "multi-cloud" da solução Cisco SD-WAN. Estes routers proporcionam conectividade entre sites de alta
segurança a pequenas empresas e escritórios domésticos, escritórios remotos e sucursais. Estes routers estão
disponíveis em formatos fixos.

• Cisco ISR1100-4G Router, na página 1
• Cisco ISR1100-6G Router, na página 3
• Cisco ISR1100-4GLTE Routers, na página 5
• Fonte de Alimentação, na página 8
• Indicadores LED em Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G, na página 8
• Indicadores LED nos routers Cisco ISR1100-4GLTE, na página 10
• Especificações da Plataforma Sem Fios Cisco ISR1100-4GLTE, na página 12

Cisco ISR1100-4G Router
Este tópico descreve o chassi e indica as especificações técnicas do router Cisco ISR1100-4G.

Vistas do chassi

A Figura 1 e a Figura 2 mostram os painéis frontal e traseiro do router Cisco ISR1100-4G. As figuras indicam
a localização de interfaces de alimentação, indicadores de estado e etiquetas de identificação do chassi.

Figura 1: painel frontal
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LED do sistema5Parafuso de terra1

LED de estado6Botão de alimentação2

Porta USB Tipo A7Entrada de 12 VDC3

Portas Ethernet RJ-458Botão de reposição4

Porta da consola RJ-459

Figura 2: painel posterior

Especificações do chassi

Tabela 1:

EspecificaçãoItem

Densidade de ranhuras e serviços

Intel 2.2 GHz 2 núcleosCPU

1

A porta da consola apenas suporta uma taxa de
transferência de 115,200.

Nota

Consola RJ45

USB 3.0, 4,5 W MáximoUSB Tipo A

8 GB eMMC pSLC

A memória utilizável é de apenas 5,8 GB.Nota

Flash de volume

16 MB duplaFlash de série
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EspecificaçãoItem

4 GBMemória DDR4 ECC DRAM

4Portas GE WAN

Especificações físicas

10,2 pol. x 7 pol. x 1,1 pol.Fator de forma

Condições de funcionamento

Design sem ventoinha

0 a 40 °C ao nível do mar (redução de temperatura de 1,5 graus
C por 300 m de altitude, até um máximo de 3000 m)

Temperatura

Máx. 3000 mAltitude

10 a 85% RHHumidade

Condições de transporte/armazenamento

-40 a 70 °CTemperatura

5 a 95% RHHumidade

4570 mAltitude

Fiabilidade

Aproximadamente 592 000 horas (cerca de 67 anos)MTBF

Conformidade regulamentar: para informações sobre conformidade regulamentar (CEM, segurança e
ambiente), consulte a Ficha de Dados ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-6G Router
Este tópico descreve o chassi e indica as especificações técnicas do router Cisco ISR1100-6G.

Vistas do chassi

A Figura 1 e a Figura 2 mostram os painéis fontal e traseiro do router Cisco ISR1100-6G, indicando a
localização de interfaces de alimentação, indicadores de estado e etiquetas de identificação do chassi.

Figura 1: painel frontal
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LED de estado6Parafuso de terra1

Porta USB Tipo A7Botão de alimentação2

Porta Ethernet RJ-458Entrada de 12 VDC3

Porta Ethernet SFP9Botão de reposição4

Porta da consola RJ-4510LED do sistema5

Figura 2: painel posterior

Especificações do chassi

Tabela 2: Características e especificações

EspecificaçãoItem

Densidade de ranhuras e serviços

Intel 2.2 GHz 4 núcleosCPU

1

A porta da consola apenas suporta uma taxa de
transferência de 115,200.

Nota

Consola RJ45

USB 3.0, 4,5 W Máximo.USB Tipo A

8 GB eMMC pSLC

A memória utilizável é de apenas 5,8 GB.Nota

Flash de volume

16 MB duplaFlash de série

Manual de instalação do hardware Cisco ISR 1000 Series Integrated Services Routers (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
4

Descrição geral do Cisco ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE
Cisco ISR1100-6G Router



EspecificaçãoItem

4 GBMemória DDR4 ECC DRAM

4Portas GE WAN

2Portas GE SFP

Especificações físicas

10,2 pol. x 7 pol. x 1,1 pol.Fator de forma

Condições de funcionamento

Design sem ventoinha

0 a 40 °C ao nível do mar (redução de temperatura de 1,5 graus
C por 300 m de altitude, até um máximo de 3000 m)

Temperatura

Máx. 3000 mAltitude

10 a 85% RHHumidade

Condições de transporte/armazenamento

-40 a 70 °CTemperatura

5 a 95% RHHumidade

4570 mAltitude

Fiabilidade

Aproximadamente 592 000 horas (cerca de 67 anos)MTBF

Conformidade regulamentar: para informações sobre conformidade regulamentar (CEM, segurança e
ambiente), consulte a Ficha de Dados ISR1100-4G/6G.

Cisco ISR1100-4GLTE Routers
Este tópico descreve o chassi e indica as especificações técnicas dos routers Cisco ISR1100-4GLTE.

Variantes Cisco ISR1100-4GLTE

Os routers Cisco ISR1100-4GLTE estão disponíveis nas seguintes variantes:

• Cisco ISR1100-4GLTENA

• Cisco ISR1100-4GLTEGB

Estes routers são fornecidos com modems incorporados de Categoria 4. Não existe diferença a nível de
especificações de hardware entre Cisco ISR1100-4GLTENA e Cisco ISR1100-4GLTEGB . A diferença
reside apenas nas bandas LTE suportadas. Consulte as Especificações da Plataforma Sem Fios Cisco
ISR1100-4GLTE para obter mais detalhes.
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Cisco ISR1100-4GLTE Chassi

A Figura 1 e a Figura 2 mostram os painéis frontal e traseiro dos routers Cisco ISR1100-4GLTE. As figuras
indicam a localização de interfaces de alimentação, indicadores de estado e etiquetas de identificação do
chassi.

Para fins de ilustração, a figura de baixo apresenta o chassi de Cisco ISR1100-4GLTEGBNota

Figura 1: Painel frontal

LED (RSSI) indicador da
intensidade do sinal
recebido

9Antena principal1

LED SIM10Parafuso de terra2

Ranhura SIM11Botão de alimentação3

Porta USB12Entrada de 12 VDC4

Portas Ethernet RJ-4513Botão de reposição5

Consola RJ-4514LED do sistema6

Antena (Diversity)15LED de estado7

Micro USB8

Figura 2: painel posterior
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Especificações do chassi

Tabela 3:

EspecificaçãoItem

Densidade de ranhuras e serviços

1

A porta da consola apenas suporta uma taxa de
transferência de 115,200.

Nota

Consola RJ45

4Portas Ethernet RJ45

USB 3.0, 4,5 W MáximoUSB Tipo A

8 GB eMMC pSLC

A memória utilizável é de apenas 5,8 GB.Nota

Flash de volume

16 MB duplaFlash de série

4 GBMemória DDR4 ECC DRAM

4Portas GE WAN

1Tomada Micro-SIM

1 (Conector Micro USB)Porta de depuração LTE

Especificações físicas

10,2 pol. x 7 pol. x 1,1 pol.Fator de forma

Condições de funcionamento

Design sem ventoinha

0 a 40 °C ao nível do mar (redução de temperatura de 1,5 graus
C por 300 m de altitude, até um máximo de 3000 m)

Temperatura

Máx. 3000 mAltitude

10 a 85% RHHumidade

Condições de transporte/armazenamento

-40 a 70 °CTemperatura

5 a 95% RHHumidade

4570 mAltitude

Fiabilidade

Aproximadamente 592 000 horas (cerca de 67 anos)MTBF
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Conformidade regulamentar: para informações sobre conformidade regulamentar (CEM, segurança e
ambiente), consulte a Ficha de Dados ISR1100-4G/6G.

Fonte de Alimentação
As especificações de potência das unidades de fonte de alimentação externas são as seguintes:

Tabela 4: Especificação da unidade de fonte de alimentação externa

100-240 VAC
nominal

Tensão de entrada AC

50/60 HzFrequência de linha de entradaAC

30 WattsPotência máxima de saída

12 VDCTensão de saída

PWR-30W-I-ACP/N:

Indicadores LED em Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G
Indicadores LED em Cisco ISR1100-4G

A figura e a tabela que se seguem apresentam um resumo dos indicadores LED que estão situados no painel
frontal do chassi do Cisco ISR1100-4G.

Figura 2: Indicadores LED em Cisco ISR1100-4G

LED SYS:1

LED de estado2

LEDs da porta Ethernet RJ-453, 4, 5, 6
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Tabela 5: Indicadores LED para Cisco ISR1100-4G

DescriçãoCor do LEDPorta

O sistema está desligadoDesligadoSYS

Fase de arranqueÂmbar (intermitente)

Funcionamento normalVerde fixo

Sistema a falhar/avariaÂmbar (fixo)

Ligação OMP ativaVerdeESTADO

Sistema inativo ou ligação OMP
inativa

Desligado

Ligação estabelecidaVerde fixoLEDs da porta Ethernet RJ-45 (0-3)

Transmissão de dados em cursoVerde (intermitente)

Sem ligação ou ligação inativaDesligado

Indicadores LED em Cisco ISR1100-6G

A figura e a tabela que se seguem apresentam um resumo dos indicadores LED que estão situados no painel
frontal do chassi do Cisco ISR1100-6G.

Figura 3: Indicadores LED em Cisco ISR1100-6G

LED SYS:1

LED de estado2

LEDs da porta Ethernet RJ-453, 4, 5, 6

LED da porta Ethernet SFP7, 8
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Tabela 6: Indicadores LED para Cisco ISR1100-6G

DescriçãoCor do LEDPorta

O sistema está desligadoDesligadoSYS

Fase de arranqueÂmbar (intermitente)

Funcionamento normalVerde fixo

Sistema a falhar/avariaÂmbar (fixo)

Ligação OMP ativaVerdeESTADO

Sistema inativo ou ligação OMP
inativa

Desligado

Ligação estabelecidaVerde (fixo)LEDs da porta Ethernet RJ-45 (0-3)

Transmissão de dados em curso na
ligação

Verde (intermitente)

Sem ligação ou ligação inativaDesligado

Ligação estabelecidaVerde (fixo)LEDs da porta Ethernet SFP (4-5)

Transmissão de dados em curso na
ligação

Verde (intermitente)

Sem ligação ou ligação inativaDesligado

Indicadores LED nos routers Cisco ISR1100-4GLTE
A figura e a tabela que se seguem apresentam um resumo dos indicadores LED que estão situados no painel
frontal do chassi dos routers Cisco ISR1100-4GLTE.

Para fins de ilustração, utilizámos a imagem do router Cisco ISR1100-4GLTEGB .Nota
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Figura 4: LEDs nos routers Cisco ISR1100-4GLTE

LED do sistema1

LED de estado2

RSSI (LED)3

SIM LED4

LEDs da porta Ethernet RJ-455, 6, 7, 8

Indicadores LED para os routers Cisco ISR1100-4GLTE

A tabela seguinte aplica-se aos routers Cisco ISR1100-4GLTENA e Cisco ISR1100-4GLTEGB .

DescriçãoCor do LEDPorta

O sistema está desligadoDesligadoSYS

Fase de arranqueÂmbar (intermitente)

Funcionamento normalVerde fixo

Sistema a falhar/avariaÂmbar (fixo)

Ligação OMP ativaVerdeESTADO

Sistema inativo ou ligação OMP
inativa

Desligado

A Interface LTE está fechadaDesligadoRSSI (LED)

LTE ativado, sinal excelenteVerde (fixo):

LTE ativado, sinal bomVerde/laranja (intermitente)

LTE ativado, sinal fracoLaranja (fixo)

LTE ativado, mas existe um erro
(sem conetividade com BTS ou
falta de sinal)

Laranja (intermitente)
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DescriçãoCor do LEDPorta

Nenhum SIM ou SIM está offlineDesligadoLED SIM

Modo de baixo consumo de energiaLigado 1 s, Desligado 1 s

Sem serviçoLigado 200 ms, Desligado 5 s

Em serviçoLigado (fixo)

RoamingLigado 5 s, Desligado 200 ms

Dados ativosLigado 400 ms, Desligado 100 ms

Ligação estabelecidaVerde (fixo)LEDs da porta Ethernet RJ-45 (0-3)

Transmissão de dados em curso na
ligação

Verde (intermitente)

Sem ligação ou ligação inativaDesligado

Especificações da Plataforma Sem Fios Cisco ISR1100-4GLTE
Esta tabela apresenta as especificações sem fios para os routers Cisco ISR1100-4GLTENA e Cisco
ISR1100-4GLTEGB .

Tabela 7: Especificações de tecnologia sem fios dos routers Cisco ISR1100-4GLTE

Cisco ISR1100-4GLTEGBCisco ISR1100-4GLTENACaracterísticas

GlobalAmérica do NorteRegião

• Banda 1 (2100 (MHz)

• Banda 3 (1800 MHz)

• Banda 7 (2600 MHz)

• Banda 8 (900 MHz)

• Banda 20 (800 MHz)

• Banda 28 (700 MHz)

• Banda 2 (1900 MHz)

• Banda 4 (1700 MHz)

• Banda 5 (850 MHz)

• Bandas 12, 13, 14, 17 (700
MHz)

• Banda 66 (1700 MHz)

Bandas 4G LTE
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C A P Í T U L O 2
Pré-instalação

Este capítulo disponibiliza informações sobre a pré-instalação, tais como recomendações e requisitos a
considerar antes de instalar o router. Antes de começar, inspecione todos os itens quanto a eventuais danos
de transporte. Se algum dos itens aparentar estar danificado ou caso se depare com problemas ao instalar ou
configurar o router, contacte o apoio ao cliente.

• Normas gerais de segurança, na página 13
• Orientações de preparação do local, na página 14
• Requisitos ambientais, na página 15
• Ferramentas e equipamento necessários para a instalação, na página 15

Normas gerais de segurança
Avisos gerais de segurança

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

Aviso

Segurança com eletricidade

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

Aviso

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

Aviso
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Este produto depende da instalação elétrica do edifício no que respeita à proteção contra curto-circuito
(sobretensão). Assegure que o dispositivo de proteção tem uma classificação não superior a 20 A. Declaração
1005

Aviso

Antes de remover ou instalar os módulos e componentes do router, certifique-se de que o chassi do router tem
ligação elétrica à terra. Certifique-se de que liga uma pulseira de terra ESD a um ponto ESD e coloca a outra
extremidade da pulseira no punho, em contacto direto com a pele. Se não utilizar uma pulseira de terra ESD,
o router poderá sofrer danos.

Atenção

Alguns componentes do router são passivos de troca e inserção instantânea. Pode remover e substituir os
mesmos sem encerrar ou desligar a alimentação ao router. No entanto, não instale o router ou qualquer um
dos componentes se estes aparentarem estar danificados.

Atenção

• Localize o interruptor de emergência na sala onde está a trabalhar. Em caso de acidente elétrico, desligue
a alimentação rapidamente.

• Desligue a alimentação elétrica antes de instalar ou remover o router.

• Se ocorrer um acidente elétrico, tenha cuidado e desligue imediatamente o router.

• Não trabalhe sozinho na presença de condições de perigo.

• Confirme sempre se a eletricidade está desligada de um circuito. Nunca presuma que está desligada.

• Inspecione cuidadosamente a sua área de trabalho quanto a possíveis fatores de risco, como piso molhado,
cabos de alimentação desgastados, cabos de extensão de alimentação sem ligação à terra e ligações à
terra de segurança em falta.

• Utilize o dispositivo de acordo com as especificações elétricas assinaladas e as instruções de utilização
do produto.

• Para garantir que o router e os FRUs funcionam de forma segura e correta, utilize os cabos e as fichas
especificados e certifique-se de que estão em bom estado.

Orientações de preparação do local
Um funcionamento eficiente dos routers requer o devido planeamento do local e uma disposição correta do
rack do equipamento ou do compartimento de cablagem:

• Certifique-se de que a área em torno do router se mantém sem pó nem materiais condutores.

• Siga as indicações adequadas de fluxo de ar para que o sistema de arrefecimento funcione normalmente.

• Siga os procedimentos de prevenção de ESD para evitar danos no router.
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A instalação ou montagem de dispositivos com rádio LTE deve ser efetuada de forma a assegurar sempre a
existência de uma distância de separação mínima (distância entre a pessoa e o dispositivo ou as antenas do
dispositivo) de 20 cm.

Aviso

Requisitos ambientais
Instale os routers num ambiente seco, limpo, com controlo de temperatura e ventilação:

• Mantenha um fluxo de ar ambiente para o router funcionar normalmente. A temperatura de ar de entrada
ambiente deve estar entre 0 °C e 40 °C. Se o fluxo de ar estiver bloqueado ou a entrada de ar estiver
demasiado quente, o router pode sobreaquecer.

• Evite temperaturas extremas. Certifique-se de que o router está a funcionar a uma temperatura ambiente
não superior a 40 °C ao nível do mar. Para temperaturas mais elevadas, aplica-se uma redução de 1,50
°C por 300 m.

• Em ambientes de humidade elevada, a humidade pode penetrar no chassi. Os dispositivos suportam níveis
de humidade de 10% a 85%, sem condensação.

Requisitos de fluxo de ar

Ao planear o local de instalação dos routers Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G, deixe espaço suficiente
em torno do router instalado.

Ferramentas e equipamento necessários para a instalação
Necessita das seguintes ferramentas e equipamento para instalar e atualizar o router e seus componentes:

• Cabo e pulseira anti-ESD

• Chave de parafusos Phillips número 2

• Chaves de parafusos Phillips: pequena, 4 a 5 mm (3/16 pol.) e média, 6 a 7 mm (1/4 pol.)

• Alicate de cravagem

• Fio para ligar o chassi à terra:

• AWG 14 (2 mm2) ou um fio maior para ligação à terra do chassi

• Para a ligação à terra, um terminal redondo apropriado fornecido pelo utilizador com tamanho adequado
para um parafuso n.º 6-32.
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C A P Í T U L O 3
Instalar e ligar Cisco ISR1100-4G, Cisco
ISR1100-6G e Cisco ISR1100-4GLTE

Este capítulo descreve como instalar e ligar os routers Cisco ISR1100-4G, Cisco ISR1100-6G e Cisco
ISR1100-4GLTE.

• Desembalar o router, na página 17
• Instalar routers Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G, na página 17
• Ligar o Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G, na página 19

Desembalar o router
Não desembale o router até estar preparado para o instalar. Se o local da instalação final ainda não estiver
pronto, mantenha o chassi na embalagem de transporte para impedir danos acidentais. Quando estiver pronto
para instalar o router, desembale-o.

O router, o kit de acessórios, os documentos e quaisquer equipamentos opcionais que tenha encomendado
podem ser enviados em várias caixas. Quando desembalar as caixas, utilize a lista de embalagem para confirmar
que recebeu todos os itens incluídos.

Instalar routers Cisco ISR 1100-4G e Cisco ISR 1100-6G

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

Aviso

A instalação do equipamento deve respeitar os códigos elétricos locais e nacionais. Declaração 1074Aviso

Para evitar a restrição do fluxo de ar, garanta que os espaços vazios em torno das aberturas de ventilação têm,
no mínimo, 4,4 cm (1,75 pol.). Declaração 1076

Aviso
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Coloque o router numa secretária ou estante. Na parte inferior do router, existem quatro pés de borracha que
o protegem e à superfície em que assenta.

Colocar um router numa secretária ou estante

Não empilhe routers.Nota
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Ligar o Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G

Ligação à terra do chassi

Ligar o chassi à terra — Para reduzir o risco de choque elétrico, o chassi deste equipamento tem de possuir
uma ligação permanente à terra durante a utilização normal. Declaração 445

Aviso

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

Aviso

Para cumprir os requisitos de segurança e interferência eletromagnética (EMI) e para garantir o devido
funcionamento dos seus routers Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G, ligue os routers a uma ligação de
terra fiável antes de o ligar. Para o fazer, precisa de uma chave de parafusos 2 Phillips (+).

Tem de utilizar o seu próprio terminal de anel e o fio de cobre de 14 AWG. Estes não fazem parte do kit de
acessórios.

Nota

1. Para ligar o chassi à terra, utilize um fio de cobre de 14 AWG e um terminal de anel. Estes não fazem
parte do kit de acessórios.

2. Descarne uma extremidade do fio de terra com o comprimento pretendido para o terminal de anel ou a
lingueta de terra. Depois, ligue o terminal de anel ao cabo.

3. Crave o fio de terra na lingueta de terra ou no terminal redondo com um alicate do tamanho adequado.

4. Certifique-se de que o cabo não toca nem impede o acesso a outros componentes do router.

Para fins de ilustração, utilizámos a imagem de um router Cisco ISR1100-4G para mostrar a ligação à terra
do chassi.

Nota
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Figura 5: Ligação à terra do chassi para Cisco ISR1100-4G

Parafuso (UNC 6-32)1

Lingueta de terra2

Figura 6: Ligação à terra do chassi para Cisco ISR1100-6G

Ligar o cabo da alimentação
Antes de ligar o router à alimentação, certifique-se de que tem:

• Pulseira de terra contra descargas eletroestáticas (ESD).

• Cabo de alimentação adequado à sua região geográfica.
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Ligar o router à alimentação AC

Antes de ligar o router à alimentação, certifique-se de que está ligado à terra. Em seguida, ligue o cabo de
saída da fonte de alimentação à ficha elétrica de 4 pinos no painel frontal. Por fim, ligue o cabo de alimentação
de entrada à fonte de alimentação AC.

Para evitar o sobreaquecimento do sistema, não o opere em áreas cuja temperatura ambiente seja superior à
máxima recomendada de 40 °C. Declaração 1047

Aviso

Ligar o router a uma consola
Pode configurar e gerir os routers Cisco ISR1100-4G e Cisco ISR1100-6G com uma consola de gestão. Para
ligar o router a uma consola de gestão, utilize a porta da consola que aceita um cabo com um conector RJ-45.

Para ligar o router a uma consola:

1. Ligue a extremidade do cabo da consola com o conetor RJ-45 à porta da consola no router.

2. Ligue a extremidade do cabo com o conetor DB-9 (ou USB de tipo A) ao terminal ou ao PC. Se o terminal
ou o PC tiver uma porta da consola sem um conetor DB-9, deve obter um adaptador adequado para essa
porta.

Os cabos compatíveis com Power over Ethernet (PoE) podem danificar a porta da consola. Não ligue
acidentalmente estes cabos à porta da consola.

Atenção
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C A P Í T U L O 4
Instalar módulos externos e USCs

Este capítulo descreve como instalar e remover os módulos SFP (Small Form-factor Pluggable) do router para
fornecer conectividade Gigabit Ethernet ótica. Também descreve como instalar antenas em routers Cisco
ISR1100-4GLTE.

• Avisos de segurança, na página 23
• Instalar as antenas para routers Cisco ISR1100-4GLTE , na página 23
• Instalar e remover os módulos SFP, na página 24

Avisos de segurança

Os módulos óticos conectáveis estão em conformidade com a norma IEC 60825-1 Ed. 3 e 21 CFR 1040.10
e 1040.11 com ou sem exceção para conformidade com a norma IEC 60825-1 Ed. 3 conforme descrito no
Aviso sobre Laser 56, com data de 8 de maio de 2019. Declaração 1255

Aviso

Produto laser de classe 1. Declaração 1008Aviso

Instalar as antenas para routers Cisco ISR1100-4GLTE
Os routers Cisco ISR1100-4GLTE têm dois terminais de antena: Main e Diversity. Os routers Cisco
ISR1100-4GLTE são fornecidos com uma Antena dipolo omnidirecional (LTE-ANTM-SMA-D).

Para informações sobre a instalação da antena fornecida com o router, consulte as Instruções de instalação de
Antena dipolo omnidirecional Cisco 4G LTEA, 4GLTE e 3G.

Para um melhor desempenho, recomenda-se que instale duas antenas.Nota

Para informações sobre outras antenas suportadas, consulte a Tabela de seleção de antenas.

Para informações sobre cabos e acessórios, consulte Cabos e acessórios RF Cisco
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Instalar e remover os módulos SFP
Instalar SFPs

Os SFPs óticos utilizam um laser mais pequeno para gerar o sinal de fibra ótica. Mantenha a transmissão ótica
e as portas de receção tapadas sempre que um cabo não estiver ligado à mesma.

As extremidades dos cabos de fibra ou dos conectores sem terminais podem emitir radiação laser invisível.
Não observe diretamente com instrumentos óticos. A observação do laser com determinados instrumentos
óticos (por exemplo, lupas, e microscópios) a uma distância de 100 mm pode representar um perigo para os
olhos. Declaração 1056

Aviso

Para instalar um módulo SFP no seu router:

1. Antes de substituir um módulo, leia a secção "Avisos de segurança" e desligue a fonte de alimentação.

2. Faça deslizar o SFP no conector do router até este se fixar.

A seguinte imagem serve apenas de referência.Nota

Figura 7: Instalar um Módulo SFP

Não remova as fichas de porta ótica do SFP até estar pronto para ligar os cabos.Atenção

3. Ligue o cabo de rede ao módulo SFP.

Manual de instalação do hardware Cisco ISR 1000 Series Integrated Services Routers (ISR1100-4G, ISR1100-6G e ISR1100-4GLTE)
24

Instalar módulos externos e USCs
Instalar e remover os módulos SFP



Remover os módulos SFP

Leia a secção "Avisos de segurança" neste capítulo e, antes de substituir um módulo, desligue a fonte de
alimentação.

1. Desligue todos os cabos do módulo SFP.

O mecanismo de trinco utilizado em muitos SFPs fixa o SFP quando os cabos são ligados. Não puxe os cabos
para tentar remover o SFP.

Atenção

2. Desligue o engate do SFP.

Os módulos SFP utilizam várias conceções de engate para proteger o módulo na porta SFP. Os designs da
lingueta não estão associados a modelos de SFP ou ao tipo de tecnologia. Para obter informações sobre o tipo
e o modelo da tecnologia SFP, consulte a etiqueta na parte lateral do SFP.

Nota

Figura 8: Mecanismos de lingueta para desligar Módulos SFP

• 1: lingueta deslizante

• 2: lingueta de rotação e deslize

• 3: lingueta de gancho

• 4: lingueta de gola de plástico

3. Segure o SFP de ambos os lados e remova-o do router.
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