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1 1. Wprowadzenie

®Konwerter Tahoe  283 pozwala po³¹czyæ dwie sieci LAN poprzez 
trakt cyfrowy E1 zakoñczony symetrycznymi interfejsami G.703.

Konwertery dzia³aj¹ jako przezroczyste bridge, tzn. dwie sieci LAN 
po³¹czone za pomoc¹ tych konwerterów tworz¹ jedn¹ ca³oœæ w warstwie 
sprzêtowej. Urz¹dzenia w³¹czone do obydwu sieci LAN bêd¹ siê 
zachowywa³y tak, jakby by³y pod³¹czone do tego samego prze³¹cznika 
Ethernet.

Konwerter automatycznie uczy siê, jakie adresy ethernetowe s¹ 
s³yszane po jednej, a jakie po drugiej stronie ³¹cza. Dziêki temu nie 
przesy³a niepotrzebnie przez ³¹cze lokalnego ruchu - rozpoznaje pakiety 
przeznaczone dla zdalnej sieci i tylko je przekazuje na interfejs G.703.

2. Interfejsy

2.1. Interfejs G.703

Interfejs G.703 ma postaæ z³¹cza RJ-45 o nastêpuj¹cych 
wyprowadzeniach:

Pin RX+ konwertera powinien byæ po³¹czony z pinem TX+ 
pod³¹czanego urz¹dzenia, RX- z TX-, TX+ z RX+, a TX- z RX-.
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2.2. Interfejs Ethernet

Interfejs Ethernet s³u¿y do pod³¹czenia konwertera do sieci LAN. 
Mo¿e pracowaæ w trybie 10 lub 100 Mb/s oraz half lub full-duplex. Wybór 
trybu pracy jest dokonywany automatycznie.

Konwerter powinien byæ pod³¹czony zwyk³ym patch-cordem do 
prze³¹cznika, a skrosowanym - do komputera lub routera.

3. Diody LED

Konwerter posiada na przednim panelu piêæ diód œwiec¹cych 
informuj¹cych o jego pracy:

¡ WAN Link - zapala siê, gdy port G.703 zsynchronizuje siê ze 
zdalnym urz¹dzeniem

¡ WAN Act - miga, gdy dane s¹ przesy³ane przez port G.703
¡ LAN Link - zapala siê, gdy port Ethernet zostanie pod³¹czony do 

prze³¹cznika lub innego urz¹dzenia
¡ LAN 100M - zapala siê, gdy po³¹czenie z sieci¹ LAN pracuje w 

trybie 100 Mb/s
¡ LAN Act - miga, gdy dane s¹ przesy³ane przez port Ethernet

4. Dane techniczne

¡ procesor:
ARM

¡ pamiêæ:
8 MB SDRAM

¡ pojemnoœæ tablicy MAC:
10 000 wpisów, automatyczne usuwanie wpisów po 30 s

¡ port G.703:
nieramkowany 2048 kb/s
symetryczny, 120 om
kodowanie HDB3

¡ wymiary:
200 mm (szer.) x 130 mm (d³.) x 45 mm (wys.)

¡ zasilanie:
15V, 400mA
do³¹czony zasilacz 230V/50Hz
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