K&K | Fibridge F4-56 Devreya Alma Kılavuzu

Türk Telekom Newbridge TDM Şebekesi’nden devre kiralandığında
kullanılan 2902 mini node çoğu zaman sorun çıkarır. Özellikle topraklama
konusunda çok hassas bir cihazdır. Artık üretimi de olmadığından
yenilemek zordur. Bu cihaz yerine tercih edilen Fibridge F4-56, E1-V.35
Çevirici için kurulum kılavuzu aşağıdadır.

Uygulama Şekli

1. Fiziksel Bağlantılar
a. Telekomdan gelen devrenin E1 ucu F4-56 üzerindeki 120ohm RJ45 porta girilir. Burada
kablo çakımı 1-2 (RX), 4-5 (TX) olmak üzere gelen uçlar ile çapraz şekildedir.
b. Lokal ağ tarafındaki router’ın Seri portundan çıkan V.35 (male – DTE) kablosu ile, F456’nın V.35 portundan çıkan female-DCE kablo, Winchester konnektörler üzerinden
kapıştırılır.
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2. Cihaz üzerindeki Dip Switch ayarları
a. V.35 portu ve senkronizasyon ayarları aşağıdaki tabloda görülmektedir:

Önemli Not: Eğer fiziksel olarak E1’i loopback yapmak gerekirse, o zaman 8. Dip switch de ON
konumuna alınmalıdır. Aksi taktirde looplu da olsa AIS alarmı alırsınız. Çünkü 7 ON ve 8 OFF iken cihaz,
kendisine gelen E1’den clock çıkartır. 7 ON ve 8 ON iken, clock için internal oscillator’ü kullananır.
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b. Kiralanan devrenin hızına bağlı olarak yapılacak E1 ayarları ise; Telekomun size tahsis
ettiği tüm Time Slotlar’a ait dipswitchler ON, diger timeslotlar’a ait dipswitchler OFF
yapılır. (Sıfırıncı time Slot da OFF)
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