Çözümler | E1 to V.35 Arayüz Çevirici Kullanım Alanları

E1 - V.35 Arayüz Dönüşümü Gerektiren Uygulamalar
Fibridge F4-56

Fibridge F4-56 model E1 G.703 - V.35 interface çevirici ile gerçekleştirilen çözümlerin bir kısmı aşağıda anlatılmıştır:
1. V.35 WAN arayüzüne sahip bir Router cihazını, Unframed veya Framed bir ağ (Mesela TT TDM şebekesi)
üzerinden internete çıkarma.

Telekom firmasından kiralanan devrenin hızına uygun sayıda time-slot F4-56 üzerinde set edilir. Router ile arasındaki
V.35 ayarları da yapıldıktan sonra internete erişim sağlanmış olur.

2. V.35 arayüzüne sahip iki router E1 devresi üzerinden noktadan noktaya haberleşiyor. İki farklı lokasyon
bu sayede bağlanmış oluyor.

Router cihazlarına takılabilecek en düşük maliyetli arayüz modülü V.35 olduğundan, genellikle şirketler router üzerine E1
takıp leased line kiralamaktansa F4-56 kullanıp E1 devreye giriş yapmayı tercih ederler.
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3. E1 modülü takılı bir router cihazını V.35 üzerinden Leased line ağa bağlama.

Bazı bölgelerde, telekom santralinde boş bir E1 portu bulunmadığından, şirketinize V.35 portu tahsis edebilir. Bu durumda
elinizdeki E1 çıkışını alıp F4-56 ile uygun protocol dönüşümü yapabilirsiniz. F4-56 hem DCE hem de DTE modunu
desteklediğinden bu tip uygulamaları telekom ile karşılıklı olarak, rahatlıkla yapabilirsiniz.

4. E1 PRI arayüz çıkışlı bir PBX santrali V.35 ağ üzerinden PSTN’e ulaştırma.

Yine telekom firmasının size PRI portu veremediği durumlarda kullanabileceğiniz bir senaryodur.

Not: F4-56 kurulum kılavuzu için:
http://www.telkolink.com/kurulum/F4-56_E1-V35_KK.pdf
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