
OPAS

Datakeskusten
valokuitukaapelointi



Valokuitu on kapasiteetiltaan suurin, luotettavin ja skaalautuvin teknologia nykyaikaisten datakeskusten  
tiedonsiirtotarpeisiin. Tässä oppaassa kerromme, mitä datakeskusten valokuiduista tulisi tietää.

Tiedonsiirron virta kasvaa kasvamistaan, samoin tarvittavien kytkentöjen ja kaapelien määrä. Tulevai-
suuteen suuntaava ja kehittyvä konesaliympäristö tarvitsee ratkaisuja, jotka ovat modulaarisia ja helposti 
ylläpidettäviä. Valokuitukaapelien käyttö mahdollistaa nopean tiedonsiirron, järjestelmällisen hallinnan ja 
sujuvan ylläpidon myös tulevaisuudessa.

Tarjolla on paljon uusia vaihtoehtoja valokuitukaapelien suhteen. Millaisia valintoja datakeskuksissa  
kannattaa tehdä? 

Mikä on valokuidun ja kuparikaapeloinnin ero?

Valokuitu on tiedonsiirtomenetelmä, jossa lasinen tai muovinen  
kuitu johtaa valoa. Tiedonsiirtosignaali kuljetetaan kuitua pitkin  
valolla. Valokuidussa tietoa voidaan siirtää useita kilometrejä eikä  
signaalin kulku häiriinny esimerkiksi ympäristön sähkömagneetti- 
sesta säteilystä. 

Valokuitua kulkeva signaali muunnetaan aina lopuksi laitteille  
sopivaan muotoon, joko ulkoisella tai sisäisellä muuntimella.  
Yleisin tietoliikenneportti laitteissa on kuparikaapeloinnin Cat- 
liittimille sopiva RJ45. Verrattuna valokuituun kuparikaapelissa  
nopeus ja etäisyydet ovat rajalliset. Metallia oleva kupari on  
myös herkempi ulkoisille häiriöille sekä se tarvitsee enemmän  
tilaa. Sopivin kaapelointi valitaan siis käyttötarpeen mukaan.

Tiesitkö tämän datakeskusten valokuiduista?

Tärkeintä valokuituverkossa on aina puhtaus. Yleisin verkon  
vikatilanne on likainen liitin.

Datakeskus kasvaa ja kehittyy koko ajan, joten tuotteiden on oltava  
ylläpidettäviä, modulaarisia ja yhteensopivia. Valokuitu vastaa  
parhaiten tulevaisuuden suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin.

Datakeskusten valokuituverkossa on muita kuituverkkoja suurempi  
määrä kytkentöjä, mikä tuo haasteita hallintaan ja ylläpitoon.  
Datakeskuksia varten on kehitetty erilaisia kaapelointiratkaisuja,  
jotka mahdollistavat kaapelien järjestelyn ja muutettavuuden.

Koska valokuitu on materiaalina herkempää kuin esimerkiksi  
kuparikaapeli, kaapelin rasitus ja taivutussäde tulee ottaa 
huomioon. Esim. muovikourut varmistavat, että valokuitukaapeli  
ei taitu liikaa ja murru ajan kuluessa.

Valokuituja on monimuotoisia ja yksimuotoisia. Datakeskuksissa  
käytetään tyypillisesti monimuotokuituja salin sisäisiin yhteyksiin  
ja yksimuotoa tietoliikenneyhteyksiin.

KUPARI KUITU

PUHDISTA!

Valokuituverkon toiminnassa tärkeää on 
liittimien ja adapterien puhtaus, jotta signaali 
kulkee häiriöttömästi verkossa. Yleisimmin 
käytetyt puhdistustarvikkeet ovat puhdistus-
liinat, -puikot, -kasetit ja apuna käytettävät 
puhdistusnesteet.
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Yksimuoto- vai monimuotokuitu?

Yksimuotokuidussa valo kulkee heijastumatta suoraan kaapelin päästä päähän. Kuitujen valmistuksessa 
käytettävän lasin on oltava erittäin puhdasta, jotta vaimennus ja heijastumat eivät häiritse valokuituyh-
teyttä, joka voi olla pituudeltaan useita kilometrejä. Yksimuotokuidut soveltuvat hyvin vaativiin tiedon-
siirtojärjestelmiin eikä tiedonsiirtonopeuksille ole rajoitteita. 

Monimuotokuidussa valo kulkee heijastumalla ja taittumalla kuidun ytimen ja lasikuoren rajapinnasta. 
Lyhyille yhteyksille valokuituja valmistetaan myös muovista. Muoviset monimuotokuidut ovat edullisia ja 
helppokäyttöisiä. Monimuotokuidut soveltuvat parhaiten lyhyille etäisyyksille, muutamasta metristä  
200–300 metriin. Pidemmillä matkoilla monimuotokuiduissa siirrettävä signaali vaimenee ja siroaa voimak-
kaammin kuin yksimuotokuiduilla.

Datakeskuksissa monimuotokuidut ovat lyhyillä etäisyyksillä toistaiseksi edullisempi ratkaisu kuin yksimuo-
to, koska monimuodossa käytetään LED-valoa ja yksimuodossa laseria. Siirtonopeuksien kasvu ja optii-
koiden laskeva hintakehitys voi ohjata yksimuodon käytön lisääntymiseen datakeskuksissa.

Tiedonsiirtokapasiteetti kasvaa datakeskuksissa

Tarve suuremmalle tiedonsiirrolle kasvaa jatkuvasti, samoin kasvaa tiedonsiirtokapasiteetti. Tulevaisuu-
dessa yhä useampi datakeskus siirtyy 10 gigan siirtonopeudesta 40 gigaan. Pian tulossa ovat myös 100 ja 
120 gigan nopeustasot.

Datakeskusteknologiassa suurempiin tiedonsiirtonopeuksiin siirtyminen on mahdollista valokuitukaape-
loinnilla. Yleisesti konesalin suunnittelua ohjaavat laatu, energiatehokkuus sekä laajennettavuus tule-
vaisuuden teknologioihin. Nämä tekijät vaikuttavat suoraan tiedonsiirtokaapeloinnin suunnitteluun, jossa 
kaapeleiden määrät ja väylät optimoidaan mahdollisimman tarkasti.

Kategoria Aallon- 
pituusalue

Kaapelin  
vaipan väri

10G 
siirtonopeus

40G 
siirtonopeus

100G 
siirtonopeus

400G 
siirtonopeus

OS2 (SM) 1310 nm Keltainen 10 km (LR) 2 km (FR) 500 m (DR) 500 m (DR)

OM3 850 nm Turkoosi 300 m (SR) 240 m (SR) 100 m (SR) 70 m (SR)

OM4 850 nm Magenta 400 m (SR) 350 m (SR) 150 m (SR) 100 m (SR)

OM5 840–953 nm Lime 400 m (SR) 350 m (SR) 150 m (SR) ei määritelty

Monimuotokuiduilla suuremmat tiedonsiirtonopeudet (100G+) edellyttävät useampien kuitujen käyttöä 
ja SWDM-teknologiaa, joka jakaa signaalin useammalle aallonpituudelle. Esimerkiksi OM5-kuidulla 100G 
siirtonopeuteen tarvitaan kaksi kuitua, joissa kummassakin on 4 aallonpituutta (yhdessä aallonpituudessa 
siirtyy 25G).
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Datakeskuksissa käytettävät liittimet ja adapterit

Datakeskusten kaapeleiden yleisin liitintyyppi on LC. Muissa yhteyksissä käytetään usein myös vanhempaa ja 
isokokoisempaa SC-liitintä. Nyt datakeskuksiin on saatavilla uudempi MTP-monikuituliitin (kulkee myös 
nimellä MPO), joka sisältää 12 tai 24 yksittäistä valokuitua. 

MTP-liittimet ovat yhden SC-liittimen kokoisia ja MTP-kaapeli on halkaisijaltaan 2-3,5 mm.  
MTP- kaapeli vie merkittävästi perinteisiä duplex-kytkentäkuituja vähemmän tilaa. Koska kuidut  
on niputettu valmiiksi, on asentaminen huomattavasti nopeampaa:  yhden MTP-kaapelin asentaminen 
vastaa 6 tai jopa 12 perinteistä kytkentäkaapelia. MTP on kytkentätekniikaltaan erittäin nopea ja 
tilaa säästävä.

Pölysuojatut adapterit soveltuvat verkkoihin, joissa tarvitaan toimintavarmuutta. Adapterin swing-
suljin avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun liitin kytketään tai irrotetaan adapterista.  Näin 
irroitettavia suojatulppia ei enää tarvita ja verkossa on vähemmän pölystä johtuvia korjauskustannuksia.

MTP-KYTKENTÄKAAPELI

MTP-kytkentäkaapelia käytetään laitekaapis-
sa sijaitsevien MTP-moduulien liittämisessä 
kytkentäkaapin valokuitupaneeliin. Kaapeli, 
jossa on 12 tai 24 kuitua, on erittäin nopea ja 
tilaa säästävä kytkentätekniikaltaan.

PÖLYSUOJATUT ADAPTERIT

Pölysuojattuja adaptereita on saatavilla 
LC- ja SC –liitintyyppeinä, kokoina duplex ja
quattro sekä yksi- ja  monimuotokuiduille.

Valmiskaapelit valokuidusta

Orbis valmistaa itse kaapeleita ja kokoonpanoja asiakaskohtaisesti 
räätälöitynä. Valmiskaapeli on Orbiksen tuotannossa valmistet-
tu määrämittainen valokaapeli, jonka molemmissa tai toisessa 
päässä ovat kuituliittimet valmiina. Tehtaalla valmiiksi asennetut 
liittimet säästävät asennuskustannuksissa jopa 50 %.

Valmiskaapelissa asiakas määrittää kaapelin materiaalin, pituu-
den ja liitintyypin sekä mahdolliset merkinnät. Datakeskuksen 
runkokaapeloinnissa tai sisäisessä kaapeloinnissa käytetyssä val-
miskaapelissa on tyypillisesti 24, 48 tai jopa 96 valmiiksi päätet-
tyä kuitua. Asennustöiden nopeuttamiseksi ne voidaan kytkeä 
tehtaalla valmiiksi paneeliin. Valmiskaapeli on luotettava valinta 
myös siksi, että kaapelin ja sen asennuksen toiminta varmistetaan 
testauksin ennen toimitusta.  
 
Huom. Kysy myös Cat-valmiskaapeleista!

Valokuitupaneeliin on Orbiksen tehtaalla val-
miiksi kytketty OM4-tyypin kaapeli LC-liittimillä. 
Vaativa 48 kuidun jakajamoduuli on valmis-
tettu 3D-tulostimella. Liittimet suojataan 
kuljetuksen ajaksi suojaputkella.

VALMISKAAPELI PANEELILLA
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KAAPELOINTI

Ristikytkentäkaapit

Monikuituiset MPO/MTP- 
tuotteet

IANOS

19” valokuitupaneelit

Modulaarinen paneeli

Valmiskaapelit valo-
kuidusta

Parikaapelit ja liittimet 
Cat6/Cat6A

Cat6- ja Cat6A-kytkentä- 
kaapelit

Paneelit ja kasetit 
parikaapelointiin

MUUT ASENNUSTUOTTEET

Kaapelikourut

Pölysuojatut adapterit

Valokuidun asennus- 
tarvikkeet

Koldlok-harjakset

Hotlok-peitelevyt

Mittalaitteet

Orbiksen tuotevalikoima datakeskuksille:
KONESALIJÄRJESTELMÄT

Miksi Orbis? 

Laaja valikoima ja pitkä kokemus valokuidusta

Oma tuotanto tekee räätälöityjä valmiskaapeleita ja valmiskaapelipaneeleita

Valmiskaapelissa on valmiiksi oikeanlaiset, asiakkaan tarvitsemat liittimet

Tuotanto lähialueilla ja nopeat toimitukset omasta varastosta

Laadukkaat, testatut tuotteet

Asiantuntijamme suunnittelevat asiakkaan tarpeisiin parhaan ratkaisukokonaisuuden 

Kattavat asennuspalvelut

Mitä Orbis tarjoaa?

Orbiksella on yli 25 vuoden kokemus valokuitutuotteiden valmistamisesta. Tuotteitamme käyttä-
vät mm. kaikki Suomen suurimmat teleoperaattorit. Meillä on laaja valikoima erilaisia valokuitu-
kaapelituotteita, lisäksi valmistamme ja räätälöimme kaapeleita asiakkaan tarpeen mukaan. Tarjo-
amme kaapeleita myös valmiiksi asennettuina.

Palvelin- ja tietoliikenne-
räkit

Äänieristetyt palvelin-
kaapit

Asennuslattiat

Jäähdyttimet

Kuuma- ja kylmäkäytävä- 
ratkaisut

Vuotojen estojärjestelmä  
LPS

PDU:t

Virtakiskot

Suojahäkit

MEKANIIKKA
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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

Opas: Datakeskusten valokuitukaapelointi 26.8.2019

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


