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KX-30/PCM Krotnica cyfrowa
Opis:

Krotnica przeznaczona jest do:

Funkcje urzàdzenia:

Krotnica KX-30/PCM sùuýy do synchronicznego zwielokrotnienia 30 kanaùów cyfrowych (o przepùywnoúci 64 kb/s) w 

strumieñ grupowy E1 (o przepùywnoúci 2048kb/s) zgodny z zaleceniami G.703 i G.704. Dziæki istnieniu dwóch strumieni 

2048kb/s moýliwa jest praca drop-insert. Krotnica moýe przyjmowaã kanaùy abonenckie w postaci analogowej lub 

cyfrowej.

– budowy synchronicznych systemów teletransmisyjnych o przepùywnoúci 2048kb/s pomiædzy wæzùami sieci;

– budowy wielokrotnych ùàczy analogowych typu punkt-punkt;

– budowy ùàczy cyfrowych typu punkt-punkt na poziomie szczelin 64kb/s lub ich wielokrotnoúci.

– wspóùpraca z urzàdzeniami teletransmisyjnymi o traktach zgodnych z zaleceniami G.703, G.704 i przepùywnoúci 

2048kb/s poprzez dwa trakty (liniowy TL i stacyjny TS);

– synchroniczne zwielokrotnienie 30 kanaùów cyfrowych o przepùywnoúci 64 kb/s, pochodzàcych od lokalnych pakietów 

kanaùowych, w strumieñ grupowy o przepùywnoúci 2048 kb/s;

– przyjmowanie kanaùów abonenckich w postaci analogowej - sà one przetwarzane w postaã cyfrowà z jednoczesnà 

translacjà sygnalizacji abonenckiej w sygnalizacjæ cyfrowà, transmitowanà w 16 szczelinie ramki;

– przyjmowanie kanaùów abonenckich w postaci cyfrowej o przepùywnoúci 64kb/s lub jej wielokrotnoúci;

– kierowanie dowolnej wiàzki szczelin z traktu liniowego bezpoúrednio do traktu stacyjnego wraz z sygnalizacjà 

skojarzonà z tymi szczelinami (praca drop-insert);

– moýliwoúã skierowania sygnalizacji ze szczeliny 16 traktu stacyjnego do dowolnej szczeliny danych traktu liniowego 

(tzw. tryb SS7);

– moýliwoúã ustawienia synchronizacji krotnicy z czterech êródeù: z lokalnego oscylatora, z traktu liniowego, z traktu 

stacyjnego lub od cyfrowego pakietu kanaùowego;

– wspóùpraca z pulpitem operatora PO-240 umoýliwiajàcym skonfigurowanie krotnicy (lokalnie);

– wspóùpraca z Systemem Zarzàdzania;

– budowa moduùowa umoýliwiajàca instalacjæ do 15 pakietów kanaùowych róýnych typów.
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Zarz¹dzanie:

Konstrukcja mechaniczna:

Kwalifikacja mechaniczno-klimatyczna:

Schemat:

Paramatry techniczne:

Zarz¹dzanie krotnic¹ KX-30/PCM mo¿e odbywaæ siê lokalnie z terminala utrzymaniowego (TU) lub zdalnie z Terminala 

Centrum Zarz¹dzania (TCM) pod³¹czonego do odleg³ej krotnicy KX-30/PCM lub Prze³¹cznicy Kana³ów Cyfrowych PKC-60. 

Do zarz¹dzania lokalnego mo¿e byæ u¿yty tak¿e przenoœny pulpit alfanumeryczny typu PO-240. W przypadku organizacji 

Centrum Zarz¹dzania mo¿liwe jest zdalne zarz¹dzanie wszystkimi prze³¹cznicami i krotnicami systemu oraz 

wynoszonymi do pomieszczeñ u¿ytkowników modu³ami komputerowymi MK-64/128A i regeneratorami kablowymi RK/4.

Krotnica zbudowana jest w postaci jednej pó³ki (kasety) o szerokoœci 19" i wysokoœci 6U. W pó³ce tej instalowane s¹: 

pakiet zasilacza KP25Z2, pakiet ramkowania i sygnalizacji KPR-e oraz od 1 do 15 pakietów kana³owych.

Krotnica KX-30/PCM kwalifikuje siê do grupy N1-UZ-II (A i B) wg WPN-84/N-01003 (sprzêt wielokrotnego u¿ycia oraz 

pracy ci¹g³ej), z odstêpstwem w zakresie temperatur pracy, wynosz¹cym od +5°C do +40°C, oraz temperatur 

przechowywania, wynosz¹cym od -40°C do +50°C.

Trakty E1:
- liczba traktów: 2
- typ traktu: E1, 2048kb/s, G.703, G.704
- rodzaj styku: symetryczny, 120Ù
- maks. tùumienie linii: 6dB

Pakiety kanaùowe:
- analogowe: jedno- i dwutorowe
- cyfrowe: V.35, G.703, ISDN BRI (2B+D+M) - styk „U”

Zasilanie:
- napiæcie zasilania: -48V (-20%, +10%)
- pobór pràdu: maks. 2A
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