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Optické vláknové aktivní součástky a zařízení – Normy pouzder
a rozhraní –
Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo
k povrchu dutiny

ČSN
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ed. 2
35 9274

idt IEC 62148-15:2014

Fibre optic active components and devices – Package and interface standards –
Part 15: Discrete vertical cavity surface emitting laser packages

Composants et dispositifs actifs a fibres optiques – Normes de boîtiers et d,interface –
Partie 15: Boîtiers individuels pour laser a cavité verticale émettant par la surface

Aktive Lichtwellenleiterbauelemente und -geräte – Gehäuse- und Schnittstellennormen –
Teil 15: Einzelgehäuse für oberflächenemittierende Laser mit vertikalem Resonator

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62148-15:2014. Má stejný status jako oficiální
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62148-15:2014. It has the
same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2017-06-27 se nahrazuje ČSN EN 62148-15 (35 9274) ze září 2010, která do uvedeného
data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Norma zahrnuje specifikace fyzických rozměrů a rozhraní pro zařízení diskrétních laserů emitujících
kolmo k povrchu dutiny (VCSEL) v optických komunikačních a optických datových přenosových
aplikacích. Záměrem normy je stanovit na zařízení VCSEL takové fyzické požadavky, které umožní
mechanickou záměnu laserových zařízení nebo vysílačů vyhovujících této normě, jak na desce
vodivého plošného spoje, tak podle jiných požadavků montážního panelu.

 

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN 62148-15:2014 dovoleno do 2017-06-27
používat dosud platnou ČSN EN 62148-15 (35 9274) ze září 2010.

Změny proti předchozí normě



EN 62148-15:2014 obsahuje vzhledem k EN 62148-15:2010 následující technické změny:

zahrnutí konfigurace typu A kolíků do 4-kolíkového typu pouzder VCSEL TO CAN;●

zavedení nových norem pouzder pro vysokorychlostní (8 Gbps a 10 Gbps) pouzdra VCSEL TOSA s konektory LC●

a SC;
navržení volitelných barevných kódů pro rozdílné konfigurace kolíků;●

odstranění požadavků na minimální rozměry pro vnější průměry pouzder TO CAN z důvodů přizpůsobení●

současným pouzdrům mini-TO CAN.
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Doporučení ITU-T G.652 nezavedeno

POZNÁMKA Doporučení ITU-T jsou dostupná v Českém metrologickém institutu, Hvožďanská 3, 148 01
Praha 4.
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ČSN EN 62007-2 ed. 2 (35 9282) Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové
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