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Các bảng điều khiển thiết bị mật độ cao với công nghệ Quareo  (QHDEP) của TE
Connectivity có công suất chứa đến 144 kết nối LC, 576 kết nối MPO  (12 sợi) MPO
hoặc 1.153 kết nối MPO (24 sợi).

  

TE Connectivity vừa bổ sung thêm khung  phân phối quang (ODF) và bảng điều
khiển thiết bị mật độ cao kết hợp công nghệ  nhận dạng điểm kết nối (CPID) vào
danh mục sản phẩm Quareo – các giải pháp quản  lý lớp vật lý (PLM). Bằng cách
tích hợp khả năng hiển thị đầy đủ lớp vật lý vào  các ứng dụng mạng hiện có, giải
pháp PLM Quareo giúp nâng cao độ sẵn sàng và  giảm chi phí quản lý hệ thống
mạng; cho phép các nhà quản trị mạng trung tâm dữ  liệu và văn phòng có thêm
lựa chọn để quản lý hệ thống mạng vật lý chính xác  hơn theo thời gian thực.

  

  

Quareo là một hệ thống end-to-end, kết  hợp các yếu tố phần cứng, phần mềm và
công nghệ CPID nhằm cung cấp khả năng  hiển thị chính xác tình trạng mạng vật lý
ở mọi thời điểm. Quareo cho phép người  dùng quản lý dễ dàng và thông minh ngay
từ khâu cài đặt cáp, giúp tăng cường độ  an ninh vật lý, độ sẵn sàng và khả năng
quản lý theo thời gian thực mọi tài sản  trong hệ thống mạng.Khung phân phối
quang NG4access là giải pháp mới được  Quareo giới thiệu, cung cấp mật độ cáp
đầu cuối cao đến 3.456 sợi trên mỗi  khung. Với những cải tiến trong khay truy cập,
gói adapter, mô-đun cáp và các  mô-đun MPO, NG4access cho phép cài đặt và duy
trì một lượng lớn cáp, hỗ trợ cài  đặt nhanh chóng, dễ dàng và ít tốn kém hơn các
giải pháp ODF trên thị trường  hiện nay.

  

Một sản phẩm mới ra mắt khác là bảng  điều khiển thiết bị mật độ cao – gồm 1
bảng sợi quang 1 RU với 6 khay truy cập  thân thiện người dùng. Mỗi khay có vị trí
gắn giữ một nguồn LC hoặc 1 gói  adapter MPO, mô-đun MPO hoặc mô-đun cáp. Mỗi
khay truy cập có thể hỗ trợ đến 24  kết nối quang LC hoặc 8 kết nối quang MPO. Ở
công suất tối đa, QHDEP có thể hỗ  trợ 144 kết nối quang LC, 576 kết nối MPO (12
sợi), hoặc 1.152 kết nối MPO (24  sợi). Khả năng hỗ trợ nhiều gói kết nối khác nhau
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và bộ chuyển đổi mô-đun cho  phép triển khai nhanh mô-đun cho các liên kết 10, 40
và 100 Ethernet, có thể  trộn lẫn với mật độ cao trong bảng điều khiển thiết bị. Có
thể thay đổi hoặc  nâng cấp các mô-đung này mà không sợ ảnh hưởng đến các kết
nối liền kề.

  

Bằng cách cung cấp khả năng giám sát  toàn diện theo thời gian thực tất cả các
điểm  kết nối trong lớp vật lý, Quareo PLM giúp cải thiện đáng kể năng suất và hiệu 
quả quản lý, bảo trì các lớp vật lý, đồng thời giảm thời gian chết và chi phí  vận
hành. Việc bổ sung mở rộng danh mục sản phẩm công nghệ quản lý lớp vật lý  PLM
Quareo sẽ cho phép quản lý kết nối lớp vật lý với mật độ cao hơn.
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