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Peruskokoonpanojen lisäksi valmistamme asiakaskoh-
taisiin tarpeisiin räätälöityjä kokoonpanoja. Kysy lisää 
myynnistämme, yhteystiedot takasivulla!

ONKO ERITYISTARPEITA?

Orbiksen valmistama, valmiiksi kalustetuista moduuleista koottava paneeli  
säästää tilaa ja nopeuttaa asennusta. 

 
Orbis modulaarinen paneeli 

19 tuumaisessa, 1U korkeassa paneelikehikossa on neljä 
moduulipaikkaa, joissa voidaan käyttää eri moduulityyp-
pejä: sekä valokuitua että parikaapelia, jolloin ei tarvita 
useita paneeleita. Modulaarisuus mahdollistaa kaape-
loinnin määrän lisäämisen joustavasti.

Modulaarinen paneeli on erinomainen valinta datakes-
kuksiin ja jakamotiloihin. Paneeli on tarkoitettu vain 
sisäkäyttöön.

Tekniset tiedot:
• Paneelin mitat: 19” 1U, syvyys 250 mm 

• Materiaali: maalattu teräs, väri: musta

• Valokuitukaapelien kategoriat: OS2, OM3, OM4, 
OM5 

• Parikaapelit: Cat6 tai Cat6A

• Valokuituadapterit: perusadapterit tai datakeskus- 
ympäristöön suositellut, tiiviisti kiinnittyvät pöly- 
suojatut LC-adapterit
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Paneelimekaniikka

 
Moduulivaihtoehdot 

• Moduulikehikko 1–4 moduulille, 1U, 19”

• Kuitutuki, irrotettava törmäyssuoja

• Takaohjuri, kaapelituki paneelin taakse

• Peitelevy moduuliporttiin

• Kansi moduulikehikkoon, lankahyllyasennukseen

• Valokuituvalmiskaapelimoduulit

• MPO/MTP-LC-moduulit

• MPO/MTP-adapterilevy

• Cat6A-valmiskaapelimoduulit

• Cat6A-liitinlevyt
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Valokuitu- 
valmiskaapelimoduulit
Valokuitukaapeli on valmiiksi haaroitettu moduulin 
sisällä ja kytketty etupaneelin LC-adaptereihin. Kaapelin 
pituus on valittavissa. 

Valmiskaapeli on Orbiksen tuotannossa valmistet tu 
määrämittainen kaapeli, jonka molemmissa päissä on 
liittimet valmiina. Liittimet valmistetaan ”teollisesti” 
rakentamalla liitin kuidun ympärille ja sen liimaus kui-
vataan uunissa. Sen jälkeen liitin hiotaan. Valmiskaapeli 
kytketään lopuksi moduulikoteloon.

Valmiskaapeli testataan sekä visuaalisesti mikroskoopil-
la että teknisesti mittalaitteilla. Valokuidun valmiskaa-
peleissa ei käytetä jatkoksia, joten niissä on vähemmän 
vaimennushäiriötä kuin kaapeleissa, joihin on hitsattu 
häntäkuidut päähän. 

Kokoonpanovaihtoehdot:
Kuitumäärä: 12, 24 tai 36 

Valokuitukaapelien kategoriat: OS2, OM3, OM4, OM5

Etupaneelin adapterit: perusadapteri tai pölysuojattu, 
duplex, quatro tai cluster

Mitä tarvitsee tietää datakeskusten  
valokuitukaapeloinnista?

Lataa tekemämme opas: 
www2.orbis.fi/konesali-opas

OPAS VALOKUITU- 
KAAPELOINTIIN

Monikuituiset MPO/MTP-tuotteet

MPO- ja MTP-liittimet ovat yhteensopivia, mutta MTP-lii-
tin on US Conec Ltd:n kehittämä mekaanisesti parannel-
tu versio MPO-liittimestä. 

MTP:n merkittävimpiä etuja ovat:

• Liittimien ferrule on kelluva, jolloin mekaaninen suo-
rituskyky on parempi, kun ferrulet ovat fyysisessä 
kontaktissa toisiinsa (UPC). 

• Liittimissä käytetään elliptistä ohjainpinniä, joka 
parantaa tarkkuutta, eikä kuluta  ohjainpinnin reikää 
yhtä nopeasti kuin pyöreä, jos liittimiä joudutaan 
usein uudelleenkytkemään.

• Liittimen jousimekanismi on suunniteltu uusiksi si-
ten, että se maksimoi kuitujen kosketuksen toisiinsa 
samalla vähentäen kuidun päiden vaurioitumisriskiä. 

MPO/MTP-kaapelissa (konesalistandardi) on yhdessä  
liittimessä esimerkiksi 8, 12 tai 24 yksittäistä kuitua. 
MPO/MTP on monimuotokaapeloinnissa suosittu  liitin 
40–400 G tiedonsiirtotarpeisiin. MPO/MTP-liitin on 
yhden SC-liittimen kokoinen ja kaapeli on merkittävästi 
normaalia kytkentäkuitua pienempi.

Kaapelointeihin, joissa häviöiden määrä pitää minimoida, 
on saatavilla vähemmän häviöllisiä (low-loss) liitinvaihto-
ehtoja. MPO/MTP-kaapeleita löytyy OM3-, OM4-, OM5- 
ja SM-kaapelointeihin.  
 
Toimitamme sekä MPO- että MTP-kaapeleita.
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MPO/MTP-LC-moduulit 

 
MPO/MTP-adapterilevy

Moduulin takapaneelissa ovat MPO- tai MTP-adapterit ja 
etupaneelissa LC-adapterit. Moduulin sisällä valokuitu-
kaapeli haaroitetaan liitintyypistä toiseen (fanout).

Moduulista on saatavilla A-polariteetin versio ja B-pola-
riteetin versio asiakkaan määrittelemällä kuitujärjestyk-
sellä.

Moduulista on myös saatavilla hybridiversio, jossa on 
samassa moduulissa sekä yksimuoto- että monimuoto-
kuitua.

Moduulikehikon porttiin pikalukituksella kiinnitettä-
vä levy, johon on valmiiksi asennettu joko MPO- tai 
MTP-adapterit. Käytetään MPO- tai MTP- kaapelien 
kytkentään.

Levyssä on kahdeksan adapteria.

Kokoonpanovaihtoehdot:
Kuitumäärä: 12, 24 tai 36

Valokuitukaapelien kategoriat: OS2, OM3, OM4, OM5

Takapaneelin adapterit: MPO tai MTP

Adapterisuunta MPO/MTP: key up/key up tai key up/key 
down

Etupaneelin adapterit: perusadapteri tai pölysuojattu, 
duplex, quatro tai cluster

LC-kytkentäkuitu LC-kytkentäkuituMPO-LC-moduuli MPO-LC-moduuliMPO-runkokaapeli

Kytkentäkaavio
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Cat6/Cat6A-liitinlevyt
Moduulikehikon porttiin pikalukituksella kiinnitettävä 
levy, jossa on paikat Cat6- tai Cat6A-liittimille. Levyä on 
saatavilla kahta mallia: 4 liitinpaikalla tai 6 liitinpaikalla.
Käytetään Cat6-/Cat6A-raakakaapeliasennukseen (ei 
sisällä liittimiä).

 
Cat6A-valmiskaapelimoduulit
Cat6A-valmiskaapelimoduuli sisältää kuusi Cat6A U/FTP 
-kaapelia, jotka on niputettu tarranauhalla tai sukalla ja 
päätetty molemmista päistä moduuliin. Kummassakin 
moduulissa on 6 Keystone-liitintä. (Sisältää maadoitus-
kaapelin.) 

Kaapelin pituus on valittavissa 5 m välein, alkaen 5 m 
enintään 90 m asti.
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Rakennatko uutta tai päivitätkö vanhaa?

Datakeskuksen koosta riippumatta autamme turvaamaan 
ketterät asennustyöt ja datakeskuksen vakaan toiminnan. 

Lue lisää tarjoamistamme datakeskus- ja laitetila- 
ratkaisuista: 
http://www.orbis.fi/datakeskus-laitetila.pdf

LUE LISÄÄ

Oma tuotantolaitoksemme Viron Sauessa on valmistanut tiedonsiirrontuotteita 
vuodesta 1999 asti. Siellä jatkojalostamme erilaisista kaapeleista liittimillä ja 
kytkentäkoteloilla varustettuja valmiskaapeleita ja muita kokoonpanoja.

Tarkkaa käsityötä ja tasaista 
laatua omalta tehtaalta

Meiltä saat myös tiedonsiirtosovelluksien kokonaisrat-
kaisuja, joihin sisältyvät aktiivilaitteiden tarvitsemat 
sähkönsyötön kaapeloinnit ja kytkentäkotelot. Huippu-
luokan käsityötaito ja tasainen laatu tekevät kaapeleis-
tamme luotettuja osakomponentteja haastaviin sovel-
luksiin.

Yli 25 vuoden kokemus valokuidusta takaa sinulle no-
peat toimitukset ja erittäin korkean laadun. Orbiksen 
tuotanto on huippuunsa optimoitu, joten saat nopeasti 
sekä pieniä että suuria eriä erilaisia valokuitutuotteita.

Tinkimätön testaaminen 
laadun takeena 
Tarkka testaaminen on yksi toimintamme kivijalka, sillä 
haluamme toimittaa vain parasta. Käytössämme on 
monipuolinen ja nykyaikainen mittaus- ja testauslaitteis-
to, jota jatkuvasti laajennetaan ja kehitetään. Tuote-erät 
testataan satunnaisotoin. Ne tuotteet, joissa varmis-
tettu toimintakyky on erittäin kriittistä, voidaan testata 
yksittäin ja varustaa mittausraportein. Mittaustulokset 
säilytetään vähintään seitsemän vuotta.

Jatkuva testaaminen takaa, että valmistamiemme 
tuotteiden mahdolliset vialliset erät ja komponenttien 

laatuvirheet huomataan heti. Tarvittaessa hankimme 
tuotteillemme ulkopuolisten testitalojen raportit, esi-
merkiksi ympäristöolosuhdetestauksista. Asiakkaamme 
auditoivat tuotantoamme säännöllisesti muun muassa 
eettisten valmistustapojen osalta (Code of Conduct).

Valmiit tuotteet yksilöidään erä- tai sarjanumerokoodeil-
la, mikä mahdollistaa esimerkiksi tuotteeseen liittyvien 
mittausraporttien, valmistuserän ja komponenttien 
alkuperän selvittämisen.

Varmat toimitukset 
kiireessäkin
Jos asennustyöllä on kiire – kuten nykyään useimmiten 
on – ole huoletta, me olemme varautuneet. Puolivalmis-
teita ja erilaisiin nopeisiin kokoonpanoihin sopivia perus-
kaapeleita, -liittimiä ja -mekaniikkaa saadaan ketterästi 
käyttöön materiaalivarastostamme.

Voit myös tehdä kanssamme sopimuksen välivaras-
toinnista, jossa tarvitsemasi tuotteet säilytetään. Kun 
asennuskohde varmistuu, tuotteesi toimitetaan suoraan 
paikan päälle. Kasaamme kaikki yhteen valmiiseen pa-
kettiin, jotta työ kentällä ei keskeydy esimerkiksi puuttu-
vien muttereiden, kylmäkutisteiden tai kaapelikiinnikkei-
den vuoksi.
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Orbis Oy – rehellistä teknologiaa
Orbis Oy on vuonna 1949 perustettu suomalainen 
tiedonsiirtotuotteiden toimittaja. Olemme erikois-
tuneet langattomien verkkojen RF-teknologiaan 
sekä valokuituteknologiaan. 

Oma tuotantomme täydentää valikoimaamme ja 
mahdollistaa asiakaskohtaiset tuotteet (esim. val-
miskaapelit) sekä nopeat ja joustavat toimitukset. 

• Mobiiliverkot

• Teleoperaattorien kiinteät verkot

• Kiinteistöjen tiedonsiirto

• Elektroniikkateollisuus

• Kone- ja laitevalmistus

• Datakeskukset

Puhelin 
020 478 8600

Myynti

Yhteystiedot

Sähköposti
asiakaspalvelu@orbis.fi

Osoite
Vanha Kaarelantie 9
01610 Vantaa

Kotisivu
www.orbis.fi

Verkkokauppa
www.worbis.fi

Heikki Saukko
heikki.saukko@orbis.fi
Puh.  040 050 2217

Sami Niiranen
sami.niiranen@orbis.fi
Puh. 040 141 6694

Tuote-esite: Modulaarinen paneeli datakeskuksiin ja jakamotiloihin, 13.9.2019 

Verkkokaupassamme tuotteet ja tekninen tietous on saatavillasi silloin, kun sinulle parhaiten sopii. 
Kun keskität ostosi verkkokauppaamme, pääset käsiksi Worbis Klubin rahanarvoisiin etuihin.

Tutustu osoitteessa www.worbis.fi
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