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Equipamentos

Introdução
Diversos são os equipamentos que compõem uma estrutura de comunicação. Neste
relatório, serão apresentados alguns desses equipamentos, bem como suas funções.

Os equipamentos
Caixa de terminação de assinante
(Caixas de Emenda Óptica)

Bloco
BLI

Bloco BLI

Bloco IDC
PABX
Digistar
XT72

Visão frontal do bloco BLI

Os equipamentos que compõem etapas de uma central

→ Bloco BLI: É um tipo de bloco instalado no DG (Distribuidor
Geral) para prover a interconexão entre os ramais do PABX e a
rede interna de telefonia ou a interconexão entre as linhas
analógicas providas pela Operadora de Telefonia fixa e os
troncos analógicos do PABX. A conexão é feita através de "wirewrap", através de ferramenta específica (chave wire-wrap). O
bloco BLI realiza a conexão por enrolamento do condutor, já sem
o isolante, no contato metálico. não são recomendados, porém
em instalações prediais antigas ainda encontramos esses blocos
nas instalações de entrada, conectando as linhas telefônicas das
concessionárias de telecomunicações.

Elemento de conexão do bloco BLI

Chave wire-wrap

→ Caixa de terminação de assinante (Caixas de Emenda Óptica): A Caixa de Terminação Assinante
pode ser usada para emendas diretas de cabos ópticos (continuidade) ou derivação para
atendimento a assinantes sem a utilização de mantas termocontráteis. Pode ser usada em
aplicação aérea ou subterrânea. Há a possibilidade de instalação em mesa, parede, poste ou
cordoalha. Tem duração média de 25 anos.

Caixa de emenda
Óptica de grande
Porte.

Caixa de emenda
Óptica de pequeno
Porte.

→ Bloco IDC: Uso interno, para cabeamento vertical ou
primário, na função de administração e gerenciamento
de backbones, ou para cabeamento horizontal ou
secundário, em salas de telecomunicações (crossconnect) ou próximos dos pontos de distribuição
(pontos de consolidação) na função de distribuição de
serviços em sistemas horizontais. Os contatos IDC
realizam a conexão com o condutor através do
deslocamento do mesmo para dentro da ranhura
formada por duas lâminas que cortam o material
isolante do condutor. Este tipo de conexão minimiza a
possibilidade de oxidação.

Bloco IDC

Elemento de conexão IDC

→ Central PABX Digistar XT 72: é uma central PABX digital. Tem
capacidade máxima de 30 linhas digitais, 10 linhas analógicas, 40
ramais analógicos, e 72 portas. Possui placas com 6 troncos,
placas com 4 ou 10 ramais, sinalização analógica decádica (pulso)
ou multifrequêncial (tom). A tabela abaixo mostra os tons de auxílio
presentes nesta central:
Central PABX Digistar XT 72

Tom interno:

Tom longo com pausa curta.

Tom de discar externo:

Tom contínuo gerado pela
concessionária.

Tom de chamando:

Tom longo com pausa longa.

Tom de siga-me:

Tom longo com três pausas curtas.

Tom de intercalação/conferência:

1 bip a cada 2 segundos / 3 bips no
início.

Tom de espera:

1 Bip a cada 4 segundos.

Tom de inativo:

Tom curto e tom longo intercalados
com pausas curtas.

Tom de ocupado:

Tom curto com pausa curta.

Tom de ausente:

Sequência de bips.

Tom ligação não atendida:

Bip duplo e pausa longa.

Tom de Temporização:

4 bips a cada 5 segundos
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