
Seria CMTS SMD została zaprojektowana w oparciu o protokoły  
DOCSIS 3.0 i Euro-DOCSIS 3.0. W jej skład wchodzą: urządzenie 
rackowe, outdoorowe i nod optyczny. Seria SMD umożliwia 
zastosowanie technologii łączenia kanałów (Chanel bonding). Dla 
downstreamu (DS) mamy do dyspozycji16 kanałów QAM o łącznej 
przepustowości do 1.1 Gbps, dla upstreamu (US) mamy do dyspozycji 
4 kanały QPSK/QAM o łącznej przepustowości do 160 Mbps. 
Downstream może być skonfigurowany jako zbiór kanałów (bonding) 
bądź do pojedynczych kanałów IP QAM. CMTS ma wbudowany jeden 
port 1000 Mbps elektryczny (RJ45) i jeden port 1000 Mbps optyczny 
(SFP). Funkcje routujące warstwy 3 i mechanizmy QoS pozwalają 
spełnić wymagania pracy w różnych konfiguracjach. Ze względu na 
dużą szerokość pasma i QoS, Urządzenie nadaje się bardzo dobrze 
do zastosowań IPTV i VOD. Jest to efektywne kosztowo rozwiązanie 
dodające nowe możliwości względem tradycyjnej sieci HFC. 
Urządzeniem można zarządzać na 3 sposoby: przez CLI poprzez port 
szeregowy, Telnet lub przez użycie oprogramowania zarządzającego 
dostarczanego z urządzeniem. Urządzenia serii SMD są kompatybilne 
z modemami kablowymi DOCSIS3.0/2.0/1.1/1.0.

SMD-O1604 jest urządzeniem outdoorowym z serii SMD. Jest 
przygotowane dla sieci, które używają CMTS w nodach optycznych. 
Może być zainstalowane w różnych warunkach pracy. Ma wszystkie 
funkcje urządzeń z serii SMD z większą ilością portów RF do dołączenia 
istniejącego sprzętu optycznego.
Chassis urządzenia jest wodoodporne, chłodzone pasywnie, bez 
wentylatorów umożliwiające sterowanie z zewnątrz. Port danych 
moze być podłączony do ethernetu lub do urządzenia EPON. Sygnały  
z odbiorników optycznych można podłączyć do 4 wejść TV IN; do sieci 
kablowej mamy 4 wyjścia RF OUT.
Zewnętrzny CMTS może zostać użyty do jednoczesnego wprowadzenia 
do sieci kablowej transmisji danych jak i transmisji CATV, dzięki 
wbudowanemu szerokopasmowemu odbiornikowi optycznemu

Schemat blokowy

Właściwości
▪ Kompatybilne z DOCSIS 3.0, EURODOCSIS 3.0 (współpracuje  

z modemami kablowymi DOCSIS 3.0/2.0/1.1/1.0).
▪ Łączenie 16 kanałów DS, modulacje: 64/256/1024QAM. 

Przepustowość do 1.1Gbps@1024QAM.
▪ Łączenie 4 kanałów US, konfigurowalnych do modulacji QPSK, lub 

w fazach modulacji QAM 3-8. Łączna przepustowość do 160Mbps.
▪ Możliwość elastycznego łączenia kanałów w celu uzyskania 

żądanych przepustowości .
▪ Funkcjonalności warstwy trzeciej (L3): routing statyczny, VLAN, 

NAT i DHCP relay agent.
▪ Porty danych 1000M RJ45 i SFP.
▪ 4 porty TV IN, 4 porty RF OUT umożliwiające połączenie  

z odbiornikiem optycznym.
▪ Wbudowany DHCP/TFTP server, obsługa PPPoE.
▪ Obsługa Load balancingu.
▪ Wsparcie dla IPV6, multicast.
▪ Oparta na mechanizmie QoS priorytetyzacja usług 
▪ Wspierane mechanizmy bezpieczeństwa takie jak BPI+, 

identyfikacja modemów, anti-DOS, izolacja użytkowników, kontrola 
adresu źródłowego. 

▪ Analiza widma kanałów upstream w czasie rzeczywistym – pomaga 
w sprawdzaniu poziomów sygnału i szumu.

▪ Trzy metody zarządzania – CLI, Telnet, oprogramowanie 
zarządzające dostarczane wraz z urządzeniem. 

▪ Obudowa wodoodporna, bezwentylatorowa, umozliwiajaca 
wygodną I elastyczną instalację.

Typowe aplikacje
HFC+Ethernet

HFC+EPON

CMTS serii SMD
SMD-O1604 – wersja outdoor
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Compatible with DOCSIS3.0, C-DOCSIS standard  work with all cable modem based 

on DOCSIS, support both EURO DOCSIS and DOCSIS. 

16 DS channels bound, 64/256/1024QAM modulation mode optional. Data rate could 

reach up to 1.1Gbps@1024QAM.  

4 US channels bound, could be configured to QPSK, 3-8 grade QAM mode, data rate 

could reach up to 160Mbps. 

Flexible on channels bound quantity set for convenient use of channel resource 

Layer 3 routing functions, support static route, VLAN,NAT and DHCP relay agent 

There are 1000M RJ45 port and SFP on data port which could be connected to not only 

EPON’s ONU but also Ethernet via optical port 

4 TV IN ports , 4 RF OUT ports which can realize seamless connecting with original 

optical receiver. 

Built-in DHCP/TFTP server, support PPPoE. 

Load balancing.

Support IPV6, multicast. 

Qos based on service flow ensures bandwidth needs for various services. 

Ensure network transmit safety via various kinds of methods such as BPI+, CM 

identification, anti-DOS attack , user  isolation and IP source checking . 

Real time upstream spectral analysis function which helps to check US channel signal and 

noise status. 

Support three management ways: use CLI after log in via serial port Telnet, use CLI to 

realize remote log in via web and network management software based on OAM. 

Fanless and rain-proof design, flexible and convenient to install. 



Parametry techniczne
Downstream

UpstreamEuro-
DOCSIS DOCSIS

Typy modulacji 64QAM/256QAM/
1024QAM 256QAM/64QAM/32QAM/16QAM/8QAM/QPSK

Zakres częstotliwości pracy [MHz] 112~858
regulowany

91~857
regulowany 5~85

Szerokość kanału [MHz] 8 6 Szerokość kanału [MHz] 6.4 3.2 1.6
Ilość połączonych kanałów 16 4
Maksymalna przepustowość [Mbps] 1100 857 160

Przepustowość 
pojedynczego kanału 
[Mbps]

64QAM 41 27

Przepustowość 
pojedynczego kanału 
[Mbps]

256QAM 40.96 20.48 10.24
128QAM 35.84 17.92 8.96

256QAM 55 38
64QAM 30.72 15.36 7.68
32QAM 25.60 12.80 6.40

Poziom sygnału wyjściowego [dBmV] 45~58 regulowany
 z krokiem 1 dB

16QAM 20.48 10.24 5.12
8QAM 15.36 7.68 3.84
QPSK 10.24 5.12 2.56

Poziom sygnału wejściowego[dBmV] -1~+29 -4~+26 -7~+23
Prędkość tansmisji 
pojedynczego kanału 
[Msymps]

64QAM 6.952 5.056941 Prędkość tansmisji pojedynczego 
kanału  [Msymps] 5.12 2.56 1.28

256QAM 6.952 5.360537

Ilość portów RF 4 4
Straty odbiciowe [dB] >14 >14
Impedancja wyjściowa [Ω] 75 Impedancja wejściowa [Ω] 75

Obsługiwane protokoły Euro-DOCSIS/DOCSIS2.0/1.1/1.0, TCP/IP, ARP, RIPv2, ICMP, VLAN, multicast, OSPF, DHCP, TFTP, 
SNMP, PPPoE, DHCP relay agent, Telnet

Parametry fizyczne

Porty sieciowe
1000M SFP   
(SC/APC) Napięcie zasilające AC 100~240 V 

AC 60 Vdo ustalenia
1000M RJ45 Pobór mocy <50 W

Port RF wtyk typu F Masa netto 10 kg

Porty kontrolne 2 COM Warunki pracy temperatura -10~40 ºC,  
wilgotność <90 %

Wyświetlacz statusu LED Rozmiary (szer. x wys. x głębokość) 355 x 190 x 295 mm


