
Primeira Plataforma Global de Acesso Tudo-em-Um
 MA5600T, MA5603T, e MA5608T compõem uma série de dispositivos integrados de acesso de fibra de cobre. Eles suportam ADSL2 +, VDSL2, vetorização, 

Super Vector, STVL, GPON e modos de acesso P2P e fornecer acesso à Internet, voz e serviços de vídeo para os usuários.

 MA5600T, MA5603T e MA5608T ajudam a simplificar a arquitetura de rede, melhorar a confiabilidade da rede e reduzir o TCO essencialmente.

 MA5600T, MA5603T, e MA5608T atendem às necessidades em diferentes cenários, apoiando capacidades para grandes, médios e pequenos produtos.

SmartAX

MA5600T, MA5603T, e MA5608T

Confiabilidade

 Proteção de Tipo B e tipo C numa rede GPON.

 BFD, LAG, MSTP, RRPP e link inteligente para redundância upstream.

 Backup redundante da placa de controle, placa de alimentação e 

placa upstream.

Verde

 Equipado com chipsets GPON exclusivos, o consumo máximo de 

energia da placa de 16 portas GPON é apenas 50 W, 30% menos do 

que a classe da indústria.

 O barramento de poupança de energia único permite que placas de 

serviço vago e portas de serviço ocioso para ser desligado.

Tudo em Um

Os MA5600T, MA5603T e MA5608T estão equipados com uma

plataforma de acesso de fibra-cobre e acesso integrado e capacidade de 

agregação que efetivamente garante a evolução suave da rede de acesso.

Acesso de Cobre de Alta Largura de Banda

Novas tecnologias, como VDSL2, vectoring e super vector, revivem as 

linhas de cobre existentes, aumentando a sua largura de banda.

Com base em vetores VDSL2, o super vector acelera a taxa de linha de 

cobre para 300 Mbit/s. Isso ajuda as linhas de cobre atender aos requisitos

dos usuários para alta largura de banda.Dispositivo de grande
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Especificações do Produto

PorquêHuawei
MA5600T, MA5603T, e MA5608T da Huawei fornecem uma experiência de serviço estável e confiável ultra-banda larga para usuários domésticos e

empresariais. Eles carregam todos os serviços sobre uma rede de fibras, evitando a construção de rede repetida, simplificando as redes, e tornando O&M

mais fácil. Um líder no campo do acesso, Huawei classificou primeiramente na parte de mercado por diversos anos consecutivos. 82% do Global Top 50

transportadoras escolhem soluções de acesso Huawei.

A Huawei édedicada àconstrução de uma rede de acesso eficiente, simples e ultra-banda larga, melhorando a experiência de serviço dos clientes.

Direito autoral © Huawei Tecnologias Co.,Ltd. 2018. Todos os direitos são reservados. 

Disclaimer geral

As informações contidas neste documento podem conter declarações preditivas, incluindo, sem limitação, declarações sobre os

futuros resultados financeiros e operacionais, portfólio de produtos futuros, novas tecnologias, etc. Háuma série de fatores que

poderiam causar os resultados e os desenvolvimentos reais diferem materialmente daqueles expressos ou implícitos nas

demonstrações preditivas. Por conseguinte, essas informações sósão fornecidas para fins de referência e não constituem uma

oferta nem uma aceitação. Huawei pode alterar a informação a qualquer momento, sem aviso prévio. http://www.huawei.com

MA5600T, MA5603T e MA5608T:

http://e.huawei.com/br/products/fixed-network/access/olt/ma5600t

Produtos de acesso:

http://e.huawei.com/br/products/fixed-network/access

Produtos Huawei:

http://support.huawei.com/enterprise/br

Produto

Especificação
MA5600T (ETSI)

10 U (altura), 21 polegadas

(largura)

MA5600T (IEC)

10 U (altura), 19 polegadas

(largura)

MA5603T

6 U (altura), 19 polegadas

(largura)

MA5608T

2 U (altura), 19 polegadas (largura)

Capacidade de comutação da

placa de controle

SCUN/SCUK: 480 Gbit/s (modo ativo/standby) 960 Gbit/s (modo de compartilhamento de carga)
SCUH: 960 Gbit/s (modo ativo/standby) 1920 Gbit/s (modo de compartilhamento de carga)

128 Gbit/s (modo ativo/standby) 
256 Gbit/s (modo de compartilhamento de carga)

Modo de alimentação Fonte de alimentação da DC. (dual para o backup)

Fonte de alimentação da CD (dual para o 
backup)

Fonte de alimentação CA + bateria para backup

Tensão avaliado -48 V/-60 V
Alimentação de CD: -48 V/-60 V
Alimentação de CA: 110 V/220 V

Temperatura ambiente
-40°C a +65°C* (operação normal)
Temperatura de inicialização mínima: -25°C

Portas GPON 16*16 = 256 16*14 = 224 16*6 = 96 16*2 = 32

ADSL2 + portas 16*16 = 256 16*14 = 224 16*6 = 96 N/A

Portas VDSL2 8*16 = 128 8*14 = 112 8*6 = 48 N/A

Portas de vetorização 64*12 = 768 64*12 = 768 64*6 = 384 N/A

Portas SuperVector N/A N/A 64*6 = 384 N/A

POTS 64*16 = 1024 64*14 = 896 64*6 = 384 N/A

Portas de GE/FE 48*16 = 768 48*14 = 672 48*6 = 288 48*2 = 96

GE/10GE upstream portas

(placa de controle para transmissão a montante)

 SCUN/SCUK: 8*GE (modo de compartilhamento de carga)
 SCUH: 8*10GE/GE (modo de compartilhamento de carga)

MCUD: 8*GE (modo de compartilhamento de 
carga)

MCUD1: 4*GE+2*10GE/GE (modo de 
compartilhamento de carga)

GE upstream portas
(placa upstream para transmissão a montante)

2*2 = 4 2*2 = 4 2*2 = 4 N/A

10GE upstream portas

(placa upstream para transmissão a montante)
2*2 = 4 2*2 = 4 2*2 = 4 N/A

*+65°C indica a temperatura da ventilação de entrada de 
ar do subrack de serviço. 

Mais

MA5600T, MA5603T 

e MA5608T
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