
cecHy:
•	 umożliwia przesyłanie do 16 fal o różnych długościach pojedynczym włóknem światłowodowym
•	 20 nm odstęp międzykanałowy
•	 stosowany do zwielokrotnienia przepływności istniejących łączy światłowodowych bez konieczności budowy 

nowych kabli światłowodowych
•	 dostępny w konfiguracjach multiplekser, demultiplekser oraz add drop multiplekser
•	 cwDM oferowane są w obudowach Mppo zgodnych ze standardem lgX oraz w przełącznicach 19’’

Dane tecHnIczne:

sposÓB zamawIanIa:
Mppo-1-1xcwDM-4cH-M-sca – czterokanałowy multiplekser cwDM w obudowie Mppo-1 zgodnej ze standardem 
lgX, z 5 adapterami sc/apc, kanały multipleksera wg wymagań klienta 

Multiplekser i Demultiplekser cwDM

liczba kanałów optycznych 2, 4, 8 lub 16
(2,4, lub 8) 

+szerokopasmowy kanał 
1310 nm

spektralny zakres pracy [nm] 1260~1620

centralna długość fali poszczególnych kanałów [nm] 1271, 1291…1471, 
1491…1571, 1591, 1611

1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 
1571, 1591, 1611

szerokość spektralna kanału 1310nm [nm] - 1260~1360

odstęp międzykanałowy [nm] 20

pasmo kanałów cwDM [nm] λ±6,5

straty wtrąceniowe (linia – kanał 1310) [db] - ≤0,8

straty wtrąceniowe 
(linia – kanał cwDM)

2-kanałowy ≤1,0 ≤1,3

4-kanałowy ≤1,5 ≤1,8

8-kanałowy ≤3,0 ≤3,3

16-kanałowy ≤4,5 -

nierównomierność kanału [db] ≤0,5

izolacja (demultiplekser) [db]
sąsiadujących kanałów ≥30

niesąsiadujących kanałów ≥40

straty odbiciowe [db] ≥50

kierunkowość [db] ≥50

pMD [ps] ≤0,2

pDl [db] ≤0,2

temperatura pracy [oc] 0 ~ +70

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

ACCESS MAN xWDM

multiplekser i Demultiplekser cwDm

sposÓB zamawIanIa:
Mppo-1-2xewDM1x2/1260 –1360/1460 –1620/900/sca - dwa multipleksery ewDM w obudowie Mppo-1 zgodnej 
ze standardem lgX, z 6 adapterami sc/apc 
ewDM1x2/1260 –1360/1460 –1620/900 – multiplekser ewDM, wyprowadzenia 900 µm o długości 1 m

cecHy:
•	 sprzęga lub rozdziela fale z zakresu 1260 – 1360, z falami 1460 – 1620 nm
•	 stosowany do rozbudowy istniejących systemów transmisyjnych pracujących na długości fali 1310 nm,  

o dodatkowe 8 kanałów cwDM
•	 ewDM oferowane są w obudowach Mppo zgodnych ze standardem lgX oraz w przełącznicach 19’’

Dane tecHnIczne:

Multiplekser brzegowy ewDM

spektralny zakres pracy [nm]
1260 – 1360

1460 – 1620

typ 1 [nm]
kanał przepuszczony λ1 1260 – 1360

kanał odbity λ2 1460 – 1620

typ 2 [nm] 
kanał przepuszczony λ1 1460 – 1620

kanał odbity λ2 1260 – 1360

straty wtrąceniowe [db]
kanał przepuszczony λ1 <1,0

kanał odbity λ2 <1,0

izolacja kanałów [db]
kanał odbity λ2 >40

kanał przepuszczony λ1 >20

nierównomierność kanału [db]
kanał przepuszczony λ1 <0,5

kanał odbity λ2 <0,5

pDl [db] <0,2

kierunkowość [db] <50

straty odbiciowe [db] >45

maksymalna moc optyczna [mw] <300

zakres temperatur pracy [°c] 0 ~ +70

uwaga: parametry podane w tabeli dotyczą elementów niezakończonych złączami.

ACCESS MAN xWDM

multiplekser brZegowy ewDm

Dwa sprzęgacze EWDM  
w obudowie MPPO-1

Dziewięć sprzęgaczy EWDM  
w obudowie 19”

Sprzęgacz EWDM  
z wyprowadzeniami 900 µm

Multiplekser CWDM  
z wyprowadzeniami  

włóknem 900 µm

Demultiplekser CWDM  
w obudowie MPPO-1

 Multiplekser/Demultiplekser CWDM 
w obudowie 19”
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