
 

 

ANYMUX – G.SHDSL 

Specyfikacja może ulec zmianie w trakcie rozwoju urządzenia 

ANYMUX – G.SHDSL    

Modem G.SHDSL 

ANYMUX-G.SHDSL jest urządzeniem przeznaczonym dla użytkowników z zapotrzebowaniem 
na ruch pakietowy. Urządzenie realizuje transport strumienia ramek Ethernet poprzez typową skrętkę 
miedzianą (pętlę abonencką) z wykorzystaniem jednej pary przewodów miedzianych z maksymalną 
przepływnością 4,6 Mbit/s. ANYMUX-G.SHDSL posiada możliwość autonegocjacji parametrów portu 
liniowego.  

Urządzenie wyposażone jest w wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet z funkcjami 
„flow control” oraz „autocrossover” oraz  możliwością definicji sieci VLAN. Dostępny kanał transmisji 
strumienia danych Ethernet może zostać podzielony na do szesnastu niezależnych kanałów transmisji 
z wykorzystaniem mechanizmów wirtualnych sieci VLAN. Na każdym porcie przełącznika możliwe jest 
przydzielanie dostępnego pasma transmisji. Zarządzanie urządzeniem może być realizowane przez 
przeglądarkę WWW, Telnet, protokół SNMP lub też lokalnie poprzez konsolę RS232.  
Typową aplikację urządzenia przedstawia rysunek poniżej: 

 

• Połączenie sieci LAN Ethernet 10/100 Mbit/s 
poprzez skrętkę miedzianą w technologii 
G.SHDSL  

• Obsługa kodowania PAM32, możliwość 
transmisji danych o szybkości do 4,6Mbit/s po 
jednej parze miedzianej  

• Wbudowany czteroportowy przełącznik Ethernet 
z tablicą 1000 adresów MAC  

• Możliwość definicji do 15 sieci VLAN w celu 
tworzenia niezależnych kanałów transmisji  

• Interfejs konsolowy RS232 zakończony złączem 
RJ45  

• Interfejs GUI w języku polskim  

• Możliwość wczytywania do urządzenia gotowych 
konfiguracji urządzenia zdefiniowanych 
wcześniej przez użytkownika  

• Wysyłanie trapów SNMP oraz komunikatów 
SYSLOG w przypadku wystąpienia alarmu na 
urządzeniu  

• Obsługa ramek jumbo o wielkości min. 1916B  

• Konfiguracja urządzeń przechowywana w plikach 
tekstowych  

• Zakres zasilania 12-60V DC  
 

Opis urządzenia 
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Port G.SHDSL 

• przepływność nx64kbit/s 
(n=1-36 lub 72)  

• Kod liniowy TC-PAM  

• Maksymalny zasięg transmisji dla 
przewodów o średnicy 0.4mm:  

o 4km dla przepływności 2048 
kbit/s  

o 2,2 km dla przepływności 4,6 
Mbit/s  

 
Porty Ethernet 

• Szybkość transmisji 100/10 Mbit/s  

• Funkcja kontroli przepływu  

• Funkcja „autocrossover” MDI, MDI-X  

• Wsparcie dla sieci VLAN, IEEE 802.1q  
• Złącze 4 x RJ-45  

 
Zasilanie 

• Zakres napięć zasilania 12 do 60V DC  

• Zewnętrzny dołączany zasilacz 
230VAC/48VDC  

• Pobór mocy do 6W  

 
Zarządzanie 

• Protokół HTTP i przeglądarka WWW 
jako aplikacja zarządzania, telnet, 
SNMP  

• SMTP -wysyłanie e-mail w przypadku 
awarii  

• Poprzez port terminala RJ-45 
(9600,N,8,1) – wstępna konfiguracja  

 
Wymiary 

• Obudowa 103x230x53 mm  

• Waga do 1kg  

 
 

Specyfikacja 


