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Descrição
FD111HZ – ONU GEPON Roteada
ONU GEPON de 1 porta Gigabit utilizada em redes FTTH com alcance de até 20Km. Possui
gerenciamento via Web, funções de roteamento e suporte IPV6.

Especificações
Ver Figura 1.

Figura 1 – Especificações
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Apresentação
Na parte frontal, há quatro LEDs (Power, PON, LOS, LAN) indicativos que determinam
alguns comportamentos da ONU. Figura 2.






Power: Permanece aceso enquanto há energia alimentando o equipamento.
PON: Irá acender quando a ONU estiver alinhada com a OLT
LOS: Fica piscando até que a ONU esteja desalinhada. O mesmo se apaga com após o
alinhamento.
LAN: Acende quando há conexão da porta Ethernet da ONU com a placa de rede do
computador
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Figura 2 – Onu FD111HZ. Parte Frontal

Já na parte de trás há:






1 Porta PON para conector de fibra.
1 Botão de reset
1 porta LAN para conector RJ45.
Chave ON/OFF, para ligar e desligar ONU.
Conector JACK DC para entrada de alimentação 12V. Figura 3.

Figura 3 – ONU FD111Hz. Parte de trás.
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Primeiro acesso
O IP de acesso da ONU Wi-Fi é 192.168.101.1 Para ter acesso, é necessário estar na mesma
rede do IP da ONU. Como exemplo, foi configurado um o IP 192.168.101.100 no computador.

Figura 4 – Configurando IP local para acesso.

Ao conectar um cabo UTP entre o computador e a ONU você verá se estabeleceu conexão
entre os dois equipamentos através do LED LAN da ONU que irá acender. Também pode-se
testar se há comunicação entre os equipamentos através do comando “PING”.

Figura 5 – Teste “ping” para conexão.

Verificado o a conexão entre os dois equipamentos, utilize um navegador de internet para
acessar a ONU através do IP 192.168.101.1. Existem dois perfis de usuário que possuem senhas
distintas:
Usuário convencional: User: admin / Password:admin
Super usuário : User: adminisp / Password:adminisp
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O perfil de usuário que pode fazer configurações de roteamento é o Super usuário. E é
este que será utilizado para configurações. O perfil de usuário convencional só pode fazer
apenas algumas configurações simples.

Figura 6 – Acesso web da ONU.

Habilitar / Desativar DHCP Server
Para habilitar ou desabilitar o DHCP Server existente na porta LAN da ONU vá na aba
Network – LAN – DHCP Server.

Figura 7 – Habilitar/desabilitar DHCP da ONU.
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Operando em modo Bridge.
Após ter feito o acesso à ONU, vá na Network – WAN – WAN Connection e verifique se há
alguma conexão criada. Para trafegar em bridge a ONU necessita estar sem nenhuma conexão
criada. Desabilite também o DHCP Server existente na ONU.

Figura 8 – Onu em modo bridge.

Adicionar uma conexão Wan em modo Router
Para adicionar um conexão em modo Router, ainda na aba Network – Wan – Wan
Connection. Existem 3 opções de configuração: Configurar um DHCP Client, um IP estático e um
PPPoE Client.
Para configurar um PPPoE Client, verifique se a opção “Link Type” está como PPP. Faça as
configurações necessárias.
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Figura 9 –Onu em modo Router. PPPoE.

Para configurar um IP estático ou um DHCP cliente na ONU verifique se a opção “Link
Type” está configurado como IP e depois escolha entre Static e DHCP.

Figura 10 – ONU em modo router. DHCP.
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Visualizar IP recebido na pela ONU.
Quando a ONU está em modo roteado é possível visualizar o IP recebido pela ONU. Para
verificar qual IP foi recebido, vá na aba Status – Network Interface – Wan Connection. Nesta
área aparecerá o IP, máscara DNS recebidos.

Figura 11 – IP recebido na Wan.

Acesso via porta óptica
Para realizar o acesso remoto à ONU através da porta Wan deve-se habilitar a opção
HTTP para acessar via IP recebido na porta WAN. Por padrão, este modelo de ONU já vem com
TELNET habilitado para porta WAN. Para isso vá na aba Security – Service Control. Para ter
acesso as esses comandos vá na aba Management – Device. Aplique o comando Modify na
configuração disponível da porta Wan e habilite a opção HTTP.

Figura 12 – Acesso via porta óptica.
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Após fazer a modificação, a opção HTTP aparecerá em Service List.

Figura 13 –Alteração feita para acesso remoto.

Verificar potência na ONU
Através do gerenciamento Web é possível visualizar a potência aproximada que está a
ONU está recebendo. Para ter acesso a este valor, vá até a aba Status – Network Interface –
PON Info.

Figura 14 – Visualizar potência da ONU.

Reboot e restore
Pela interface WEB é possível aplicar o comando reboot que fará com que a ONU reinicie e o
comando restore que retornará alguns dos parâmetros da ONU para o padrão de fábrica.
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Figura 15 – Reboot/Restore na ONU.
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