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Transceiver światłowodowy BMK-26 

 Transceiver BMK-26-5 w pełni odpowiada zaleceniom normy IEEE 802.3 FL i jest 
kompatybilny ze swoimi odpowiednikami innych producentów. 

Urządzenie posiada standardowe złącze AUI (Attachment Unit Interface) oraz dwa złącza 
światłowodowe i realizuje następujące funkcje: 
- przesyła i odbiera dane 
- wykrywa jednoczesne pojawienie się pakietów danych sygnalizując to jako kolizję 
- nie dopuszcza do przesyłania zbyt długich pakietów danych > 20 ms (Jabber Function) 
- wykrywa przerwę w linii światłowodowej 
- wykonuje test SQE (Signal Quality Error) "Heartbeat" 

Wyposażony jest  w diody  LED sygnalizujące odpowiednio: 
PWR - napięcie zasilania 
XMT - nadawanie danych 
RCV - odbiór danych 
LNK - błędy transmisji lub przerwę w linii światłowodowej 
CLN - kolizję danych 

Diody te służą do określenia stanu łącza oraz ułatwiają lokalizację ewentualnych usterek. 
Ponadto transceiver ma możliwość blokady wykonywania testu SQE co pozwala na 
współpracę z repeaterem. 

Dane techniczne 

Szybkość transmisji 10 Mbps
Źródło światła / długość fali LED / 850 nm LED/ 1300 nm
Typ światłowodu 50/125 µm 

lub 62.5/125 µm  
9/125 µm

50/125  µm
62,5/125  µm

Typ złączy światłowodowych ST® FC
Poziom mocy optycznej w światłowodzie 50/125 µm -22 dBm -23 dBm
Poziom mocy optycznej w światłowodzie 62,5/125 µm -19 dBm -21 dBm
Poziom mocy optycznej w światłowodzie  9/125 µm  -25 dBm
Czułość odbiornika -33 dBm -36 dBm
Opóźnienie sygnału 100 ns
Ilość traconych bitów preambuły typowo 1 max 2
Maksymalny zasięg dla światłowodu 50/125 µm * 3000 m
Napięcie zasilania 12V +/-6% to 15V(+5%)
Pobór prądu 300 mA
Temperatura pracy +5 do +50o C
Wilgotność 10 do 90 %
Wymiary 82 x 56 x 22 mm
Masa 110 g
(*) Zasięg zależy od tłumienności kabla światłowodowego.             

Ethernet jest znakiem handlowym firmy XEROX Corp.                                                              ST jest znakiem handlowym firmy AT&T. 


