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SFP TRANSCEIVERE

MICROSENS ER 
TEKNOLOGILEDER AF 
AKTIVE OPTISKE 
LØSNINGER

MICROSENS har i mere end 20 år, udviklet og 

produceret aktive optiske løsninger til netværk, 

produktionsvirksomheder og andre industrier. 

Udvikling og produktion foregår i  Tyskland, og 

sikrer høj produktkvalitet.

DINE FORDELE:
 Bred vifte af universelle SFP transceivere: multimode, sing-

lemode, kobber, CWDM, DWDM, indstillelige, BiDi (simplex), 
DAC-kabel mfl .

 Stort udvalg af moduler: SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, 
CFP2, CFP4 mfl .

 Datahastigheder fra 100 Mbps til 100 Gbps

 Link-længder på op til 160 km

 Understøtter alle gængse protokoller såsom; Ethernet, Fibre 
Channel, SDH, SONET, SDI, CPRI mfl .

 Producentua¦ ængig kodning sikrer større fl eksibilitet med 
aktive netværkskomponenter fra f.eks: Cisco, HP, Huawei mfl .

 Multikodning er mulig for enklere konfi guration og større 
fl eksibilitet

 Overholder alle kvalitetsstandarder på topniveau

 Wexøe Solutions A/S lagerfører mange typer SFP transceivere

 Prisbesparelser på op til 80 % i forhold til switchproducen-
ternes SFP transceivere

Modulære SFP transceivere giver den størst mulige fl eksibilitet med hensyn til design, konfi guration 
og drift af moderne datanetværk. Producentkompatible SFP transceivere fra MICROSENS giver alle 
fordelene ved modulære SFP transceivere til en særlig fordelagtig pris. De kan leveres med specifi k-
ke producentkoder og kan ligeledes omkonfi gureres i tilfælde af producentskift på switchplatforme. 
Kvalitet og økonomisk eff ektivitet sikres med MICROSENS.

Høj produktkvalitet til lav pris
Forhandler i Danmark
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Küferstr. 16
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Germany

Tel. +49 (0)2381/9452-0
Fax +49 (0)2381/9452-100
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Fleksibilitet ved hjælp af 
 modulære SFP transceivere
For blot få år siden anvendte producenter af 

tele- og datakommunikationsudstyr perma-

nente fi beroptiske porte. Dette betød at en-

hedernes porte permanent var bundet til en 

forudbestemt båndbredde. I dag er størstede-

len af alle aktive netværkskomponenter udsty-

ret med modulære SFP transceiver porte. Det 

giver brugeren langt større fl eksibilitet, når 

netværket skal konfi gureres. Modulerne kan 

leveres med specifi kke producentkoder og kan 

ligeledes omkonfi gureres i tilfælde af produ-

centskift på switchplatforme.

SFP transceivere fra MICROSENS
Det er kun få af de kendte verdensomspæn-

dende producenter af aktive netværkskompo-

nenter, der producerer deres SFP transceivere 

selv. De fl este køber dem fra specialiserede le-

verandører og tilbyder dem under eget mærke 

til høje priser. 

For at sikre, at komponenterne fra forskellige 

producenter er kompatible med hinanden, 

blev de tekniske krav til SFP transceivere defi -

neret i MSA-standarden (Multi Source Agree-

ment). Brugerne nyder i betydelig grad godt af 

denne standardisering, da den giver adgang til 

en meget bredere vifte af leverandører.

MICROSENS tilbyder et bredt udvalg af SFP 

transceivere til forskellige medier, dataha-

stigheder, transmissionsområder, IT-devices/

enheder og protokoller. Microsens modulerne 

overholder alle MSA-standarden. Dette be-

tyder, at de er kompatible med alle enheder, 

som overholder denne standard.

SUPPORTEREDE SFP TRANSCEIVERTYPERMICROSENS 
PROGRAMMERINGSENHED

SFP (Small Form-Factor Pluggable)
SFP er det mest udbredte format for SFP transceivere. Typiske datahastigheder ligger fra 100 

Mbps til 4 Gbps. Som regel bruges SPF’er dog med datahastigheder på 1 Gbps. SFP’er benævnes 

også, som Mini-GBIC’er, da de tilbyder datahastigheden fra GBIC’er og samtidigt har betydeligt 

mindre dimensioner. Typiske kommunikationsprotokoller er; Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

SONET, Fibre Channel mfl .

MICROSENS Programmeringsenhed giver systemintegratorer og 

brugere mulighed for at modifi cere producentspecifi kke koder i SFP 

transceivere. 

Hvis de aktive netværkskomponenter udskiftes, kan de eksisterende 

MICROSENS SFP transceivere stadig anvendes. 

Brugeren får gavn af en hidtil ikke tilgængelig fl eksibilitet og op-

når samtidig økonomisk gevinst. Programmeringsenheden sikrer 

også lave supportomkostninger til programmerbare DWDM-SFP 

transceivere, da der kun er behov for én SFP transceivertype i net-

værket. Dens bølgelængde(r) konfi gureres efter behov ved hjælp af 

Programmeringsenheden. 

Programmeringsenheden tilsluttes ganske enkelt til en USB-port i 

en pc med internetforbindelse. Der kræves ikke nogen software til 

dette. Programmeringsenheden kan tilgås via webbrowser.

Vi tilbyder SFP transceivere til produkter fra følgende producenter:

Myricom, Net Insight, NetApp, Netgear, NetOptics, Netscout, 
Netxen, Nokia Siemens Networks, Nortel/Juniper/NSN, 
Nutanix, Obsidian, OpenGear, Oracle, Orckit-Corrigent, 
Overture, Packetlight, Palo Alto Networks, Perle, Profi  
Tap, QLogic, Quanta, RAD, Radware, Raisecom, Redback, 
Riverstone, secunet, Siemens, Solarfl are, SonicWALL, 
Sophos, Sorrento Networks, Sun, Supermicro, Symantec, 
Synology, Telco Systems, Transition Networks, Transmode, 
TRENDnet, Turris Omnia, Ubiquiti Networks, VSS monitoring, 
WatchGuard, Wildpackets, Winyao, Zhone, Zyxel.

MICROSENS Programmeringsenhed giver systemintegratorer og 

ADTRAN, ADVA, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, Arista 
Networks, Arris, Aruba Networks, Avaya, Barracuda 
Networks, Blackbox, Bluecoat, Brocade, BTI Systems, Calix, 
Ceragon, Check Point, Chelsio, Ciena, Cisco Systems, Citrix 
Netscaler, Coriant, Cumulus Networks, Cyan, Default, Dell, 
D-LINK, ECI, Edge Core, EMC, Emulex, Enterasys, Ericsson, 
Evertz, Extreme, F5 Networks, FiberPlex, Fluke Networks, 
Fortinet, Fujitsu, Gigamon, Hirschmann, Hitachi, HP H3C, 
Huawei, IBM, Infi  nera, Intel, Ixia, Juniper, Keymile, Lenovo, 
Lynx, Marconi, Mellanox, MikroTik, Motorola, Moxa, MRV,

Besparelser med SFP 
transceivere fra MICROSENS
Switchproducenternes SFP transceivere er 

ofte proprietære og kan typisk blot bruges til 

producenternes egne switche. Som innova-

tiv teknologivirksomhed tilbyder MICROSENS 

også SFP transceivere med producentspecifi k 

kodning. MICROSENS SFP transceivere er mere 

omkostningsbesparende ofte op til 80%. Da 

den specielle kode ikke brændes permanent 

ind i SFP transceiverens elektronik, men kun 

programmeres ind, kan SFP transceiverne fra 

MICROSENS omprogrammeres efter behov.

Multi-kodning for højere fleksibilitet og 
økonomisk effektivitet
Mange netværk opsættes således at de kan indeholde enheder 

og komponenter fra forskellige producenter. SFP transceiverne 

fra  MICROSENS kan gemme adskillige producentspecifi kke koder 

 s imultant. På grund af denne multikodning fungerer SFP transcei-

veren i det originale udstyr fra forskellige producenter uden behov 

for omprogrammering. Dette reducerer omkostningerne til indkøb 

af SFP transceivere, administration, lagerføring mv.

SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) 
Som en videreudvikling af SFP’erne supporterer SFP+ transceivere højere datahastigheder, ty-

pisk 10 Gbps. Fysisk kan der kun skelnes mellem SFP og SFP+ ved at læse på labelen.

SFP og SFP+ er modulære. SFP transceivere kan også bruges i SFP+ porte. De typiske kommu-

nikationsprotokoller er; 8G/10G/16G Fibre Channel, 10Gb Ethernet, SONET OC-192, SDH STM-64, 

OTN G.709 og CPRI wireless.

QSFP+/QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable)
QSFP+ transceivere overfører fi re kanaler parallelt med hver 10 Gbps. De fi re kanaler kan mul-

tiplexes til et 40 Gigabit Ethernet link. 100 Gigabit Ethernet links (4 x 28 Gbps) er mulige med 

QSFP28. QSFP+ og QSFP28 er portkompatible. QSFP+ transceivere kan også bruges i QSFP28 

porte i mange aktive netværkskomponenter.

CFP/CFP2/CFP4 (C(centum) Form-Factor Pluggable)
CFP vinder indpas som et yderligere transceiver-format til forbindelser med særligt høje da-

tahastigheder på 100 Gbps. Med en stigende ”miniaturisering” kan de mekaniske mål halve-

res (CFP2) eller sågar reduceres til en ® erdedel af den originale CFP-størrelse (CFP4). Typiske 

kommunikationsprotokoller er; 40Gb & 100Gb Ethernet, OC-768/STM-256, OTU3 og OTU4. Disse 

anvendes ofte til transmission mellem fl ere datacentre.

XFP (10 Gigabit Form-Factor Pluggable)
XFP transceivere blev udviklet til datahastigheder på 10 Gbps og blev allerede introduceret på 

markedet før SFP+. XFP’er er protokoltransparente. Det betyder, at de ikke er dedikeret til brug i 

specifi kke netværkstyper såsom 10 Gigabit Ethernet. De minder om SFP+ transceivere, men de to 

typer er ikke portkompatible. Typiske kommunikationsprotokoller er; 10Gb Ethernet, 10Gb Fibre 

Channel, SONET OC-192, SDH STM-64 og OTN G.709.

GBIC (Gigabit Interface Converter)
GBIC var et af de første formater for modulære transceivere og blev udviklet til datahastigheder 

på 1 Gbps. I stedet for at købe aktive netværkskomponenter med fi beroptiske porte har brugeren 

været i stand til selv at opdatere dem efter behov. GBIC modulerne blev hurtigt erstattet af de 

betydeligt mindre SFP transceivere. Typiske kommunikationsprotokoller er; Gigabit Ethernet og 

1Gb Fibre Channel.
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Fleksibilitet ved hjælp af 
 modulære SFP transceivere
For blot få år siden anvendte producenter af 

tele- og datakommunikationsudstyr perma-

nente fi beroptiske porte. Dette betød at en-

hedernes porte permanent var bundet til en 

forudbestemt båndbredde. I dag er størstede-

len af alle aktive netværkskomponenter udsty-

ret med modulære SFP transceiver porte. Det 

giver brugeren langt større fl eksibilitet, når 

netværket skal konfi gureres. Modulerne kan 

leveres med specifi kke producentkoder og kan 

ligeledes omkonfi gureres i tilfælde af produ-

centskift på switchplatforme.

SFP transceivere fra MICROSENS
Det er kun få af de kendte verdensomspæn-

dende producenter af aktive netværkskompo-

nenter, der producerer deres SFP transceivere 

selv. De fl este køber dem fra specialiserede le-

verandører og tilbyder dem under eget mærke 

til høje priser. 

For at sikre, at komponenterne fra forskellige 

producenter er kompatible med hinanden, 

blev de tekniske krav til SFP transceivere defi -

neret i MSA-standarden (Multi Source Agree-

ment). Brugerne nyder i betydelig grad godt af 

denne standardisering, da den giver adgang til 

en meget bredere vifte af leverandører.

MICROSENS tilbyder et bredt udvalg af SFP 

transceivere til forskellige medier, dataha-

stigheder, transmissionsområder, IT-devices/

enheder og protokoller. Microsens modulerne 

overholder alle MSA-standarden. Dette be-

tyder, at de er kompatible med alle enheder, 

som overholder denne standard.

SUPPORTEREDE SFP TRANSCEIVERTYPERMICROSENS 
PROGRAMMERINGSENHED

SFP (Small Form-Factor Pluggable)
SFP er det mest udbredte format for SFP transceivere. Typiske datahastigheder ligger fra 100 

Mbps til 4 Gbps. Som regel bruges SPF’er dog med datahastigheder på 1 Gbps. SFP’er benævnes 

også, som Mini-GBIC’er, da de tilbyder datahastigheden fra GBIC’er og samtidigt har betydeligt 

mindre dimensioner. Typiske kommunikationsprotokoller er; Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 

SONET, Fibre Channel mfl .

MICROSENS Programmeringsenhed giver systemintegratorer og 

brugere mulighed for at modifi cere producentspecifi kke koder i SFP 

transceivere. 

Hvis de aktive netværkskomponenter udskiftes, kan de eksisterende 

MICROSENS SFP transceivere stadig anvendes. 

Brugeren får gavn af en hidtil ikke tilgængelig fl eksibilitet og op-

når samtidig økonomisk gevinst. Programmeringsenheden sikrer 

også lave supportomkostninger til programmerbare DWDM-SFP 

transceivere, da der kun er behov for én SFP transceivertype i net-

værket. Dens bølgelængde(r) konfi gureres efter behov ved hjælp af 

Programmeringsenheden. 

Programmeringsenheden tilsluttes ganske enkelt til en USB-port i 

en pc med internetforbindelse. Der kræves ikke nogen software til 

dette. Programmeringsenheden kan tilgås via webbrowser.

Vi tilbyder SFP transceivere til produkter fra følgende producenter:

Myricom, Net Insight, NetApp, Netgear, NetOptics, Netscout, 
Netxen, Nokia Siemens Networks, Nortel/Juniper/NSN, 
Nutanix, Obsidian, OpenGear, Oracle, Orckit-Corrigent, 
Overture, Packetlight, Palo Alto Networks, Perle, Profi  
Tap, QLogic, Quanta, RAD, Radware, Raisecom, Redback, 
Riverstone, secunet, Siemens, Solarfl are, SonicWALL, 
Sophos, Sorrento Networks, Sun, Supermicro, Symantec, 
Synology, Telco Systems, Transition Networks, Transmode, 
TRENDnet, Turris Omnia, Ubiquiti Networks, VSS monitoring, 
WatchGuard, Wildpackets, Winyao, Zhone, Zyxel.

MICROSENS Programmeringsenhed giver systemintegratorer og 

ADTRAN, ADVA, Alcatel-Lucent, Allied Telesis, Arista 
Networks, Arris, Aruba Networks, Avaya, Barracuda 
Networks, Blackbox, Bluecoat, Brocade, BTI Systems, Calix, 
Ceragon, Check Point, Chelsio, Ciena, Cisco Systems, Citrix 
Netscaler, Coriant, Cumulus Networks, Cyan, Default, Dell, 
D-LINK, ECI, Edge Core, EMC, Emulex, Enterasys, Ericsson, 
Evertz, Extreme, F5 Networks, FiberPlex, Fluke Networks, 
Fortinet, Fujitsu, Gigamon, Hirschmann, Hitachi, HP H3C, 
Huawei, IBM, Infi  nera, Intel, Ixia, Juniper, Keymile, Lenovo, 
Lynx, Marconi, Mellanox, MikroTik, Motorola, Moxa, MRV,

Besparelser med SFP 
transceivere fra MICROSENS
Switchproducenternes SFP transceivere er 

ofte proprietære og kan typisk blot bruges til 

producenternes egne switche. Som innova-

tiv teknologivirksomhed tilbyder MICROSENS 

også SFP transceivere med producentspecifi k 

kodning. MICROSENS SFP transceivere er mere 

omkostningsbesparende ofte op til 80%. Da 

den specielle kode ikke brændes permanent 

ind i SFP transceiverens elektronik, men kun 

programmeres ind, kan SFP transceiverne fra 

MICROSENS omprogrammeres efter behov.

Multi-kodning for højere fleksibilitet og 
økonomisk effektivitet
Mange netværk opsættes således at de kan indeholde enheder 

og komponenter fra forskellige producenter. SFP transceiverne 

fra  MICROSENS kan gemme adskillige producentspecifi kke koder 

 s imultant. På grund af denne multikodning fungerer SFP transcei-

veren i det originale udstyr fra forskellige producenter uden behov 

for omprogrammering. Dette reducerer omkostningerne til indkøb 

af SFP transceivere, administration, lagerføring mv.

SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) 
Som en videreudvikling af SFP’erne supporterer SFP+ transceivere højere datahastigheder, ty-

pisk 10 Gbps. Fysisk kan der kun skelnes mellem SFP og SFP+ ved at læse på labelen.

SFP og SFP+ er modulære. SFP transceivere kan også bruges i SFP+ porte. De typiske kommu-

nikationsprotokoller er; 8G/10G/16G Fibre Channel, 10Gb Ethernet, SONET OC-192, SDH STM-64, 

OTN G.709 og CPRI wireless.

QSFP+/QSFP28 (Quad Small Form-Factor Pluggable)
QSFP+ transceivere overfører fi re kanaler parallelt med hver 10 Gbps. De fi re kanaler kan mul-

tiplexes til et 40 Gigabit Ethernet link. 100 Gigabit Ethernet links (4 x 28 Gbps) er mulige med 

QSFP28. QSFP+ og QSFP28 er portkompatible. QSFP+ transceivere kan også bruges i QSFP28 

porte i mange aktive netværkskomponenter.

CFP/CFP2/CFP4 (C(centum) Form-Factor Pluggable)
CFP vinder indpas som et yderligere transceiver-format til forbindelser med særligt høje da-

tahastigheder på 100 Gbps. Med en stigende ”miniaturisering” kan de mekaniske mål halve-

res (CFP2) eller sågar reduceres til en ® erdedel af den originale CFP-størrelse (CFP4). Typiske 

kommunikationsprotokoller er; 40Gb & 100Gb Ethernet, OC-768/STM-256, OTU3 og OTU4. Disse 

anvendes ofte til transmission mellem fl ere datacentre.

XFP (10 Gigabit Form-Factor Pluggable)
XFP transceivere blev udviklet til datahastigheder på 10 Gbps og blev allerede introduceret på 

markedet før SFP+. XFP’er er protokoltransparente. Det betyder, at de ikke er dedikeret til brug i 

specifi kke netværkstyper såsom 10 Gigabit Ethernet. De minder om SFP+ transceivere, men de to 

typer er ikke portkompatible. Typiske kommunikationsprotokoller er; 10Gb Ethernet, 10Gb Fibre 

Channel, SONET OC-192, SDH STM-64 og OTN G.709.

GBIC (Gigabit Interface Converter)
GBIC var et af de første formater for modulære transceivere og blev udviklet til datahastigheder 

på 1 Gbps. I stedet for at købe aktive netværkskomponenter med fi beroptiske porte har brugeren 

været i stand til selv at opdatere dem efter behov. GBIC modulerne blev hurtigt erstattet af de 

betydeligt mindre SFP transceivere. Typiske kommunikationsprotokoller er; Gigabit Ethernet og 

1Gb Fibre Channel.
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SFP TRANSCEIVERE

MICROSENS ER 
TEKNOLOGILEDER AF 
AKTIVE OPTISKE 
LØSNINGER

MICROSENS har i mere end 20 år, udviklet og 

produceret aktive optiske løsninger til netværk, 

produktionsvirksomheder og andre industrier. 

Udvikling og produktion foregår i  Tyskland, og 

sikrer høj produktkvalitet.

DINE FORDELE:
 Bred vifte af universelle SFP transceivere: multimode, sing-

lemode, kobber, CWDM, DWDM, indstillelige, BiDi (simplex), 
DAC-kabel mfl .

 Stort udvalg af moduler: SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, 
CFP2, CFP4 mfl .

 Datahastigheder fra 100 Mbps til 100 Gbps

 Link-længder på op til 160 km

 Understøtter alle gængse protokoller såsom; Ethernet, Fibre 
Channel, SDH, SONET, SDI, CPRI mfl .

 Producentua¦ ængig kodning sikrer større fl eksibilitet med 
aktive netværkskomponenter fra f.eks: Cisco, HP, Huawei mfl .

 Multikodning er mulig for enklere konfi guration og større 
fl eksibilitet

 Overholder alle kvalitetsstandarder på topniveau

 Wexøe Solutions A/S lagerfører mange typer SFP transceivere

 Prisbesparelser på op til 80 % i forhold til switchproducen-
ternes SFP transceivere

Modulære SFP transceivere giver den størst mulige fl eksibilitet med hensyn til design, konfi guration 
og drift af moderne datanetværk. Producentkompatible SFP transceivere fra MICROSENS giver alle 
fordelene ved modulære SFP transceivere til en særlig fordelagtig pris. De kan leveres med specifi k-
ke producentkoder og kan ligeledes omkonfi gureres i tilfælde af producentskift på switchplatforme. 
Kvalitet og økonomisk eff ektivitet sikres med MICROSENS.

Høj produktkvalitet til lav pris
Forhandler i Danmark
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 Stort udvalg af moduler: SFP, SFP+, XFP, QSFP+, QSFP28, CFP, 
CFP2, CFP4 mfl .

 Datahastigheder fra 100 Mbps til 100 Gbps

 Link-længder på op til 160 km

 Understøtter alle gængse protokoller såsom; Ethernet, Fibre 
Channel, SDH, SONET, SDI, CPRI mfl .

 Producentua¦ ængig kodning sikrer større fl eksibilitet med 
aktive netværkskomponenter fra f.eks: Cisco, HP, Huawei mfl .

 Multikodning er mulig for enklere konfi guration og større 
fl eksibilitet

 Overholder alle kvalitetsstandarder på topniveau

 Wexøe Solutions A/S lagerfører mange typer SFP transceivere

 Prisbesparelser på op til 80 % i forhold til switchproducen-
ternes SFP transceivere

MICROSENS GmbH & Co. KG
Küferstr. 16
59067 Hamm
Germany

Tel. +49 (0)2381/9452-0
Fax +49 (0)2381/9452-100
info@microsens.de
www.microsens.de


