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Orbiksen adapteripidike uudistui
Kuitu tuodaan nykyään aina uusiin ja saneerattaviin koteihin,
jotta nopea laajakaista saadaan kaikkien ulottuville.
Orbiksella asuinkiinteistöjen valokuitutarpeet ovat erityisesti
Harri Mutasen sydäntä lähellä.
Pitkän uran tiedonsiirtokaapeleiden kanssa
tehnyt Harri Mutanen on mukana Viestintäviraston sisäverkkotyöryhmässä, jonka
antama huoneistotalojen ja -kiinteistöjen
sisäverkkomääräys ohjeistaa yhtenäiseen ja
laadukkaaseen verkonrakentamiseen.
”Materiaalitoimittajan näkökulmasta määräys
jättää vielä paljon vaihtoehtoja käytännön
tekemiseen ja esimerkiksi asunnossa neljä
APC-hiottua liitintä voidaan asentaa
monenlaiseen koteloon”, kertoo
valokuitukauppiaamme.

Harri Mutanen esittelee Orbiksen uutta
adapteripidikettä

Harri Mutanen

+358 400 432 576
harri.mutanen@orbis.fi

Suosituimmaksi toteutustavaksi kerrostalojen
sisäverkoissa on osoittautunut huoneiston
IT-jakamoon ruuvattava metallinen adapteripidike, joka suojaa häntäkuituja sekä niiden
hitsauksia maallikkojen katseilta. Usein varsin
pienet asiat tekevät verkkokomponentin
asentamiseen ja käyttämiseen merkittävän
parannuksen.
Sen vuoksi Harri Mutanen kuuntelee asiakkailtaan saamaa palautetta tarkasti:
“Muokkasimme suosikkituotettamme nyt niin,
että adapterit ovat vinossa kulmassa, mikä
helpottaa loppumittaamista. Lisäksi lisäsimme
kiinnitysreikiä nousukaapelia varten.”

Tilaa näyte
Huoneistojakamon
valokuitukotelo tarvikkeineen
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Uudistetun Orbis adapteripidikkeen vinokulma
helpottaa kytkentää sekä mittaamista

Sisätilojen kuuluvuusverkot

Orbikselta Mobsy-antennijärjestelmä
pienten tilojen kuuluvuusratkaisuksi
MobsyTM antennipaketti koostuu passiivisista verkkokomponenteista eli se toimii ilman sähköä. Asentamiseen ei siten tarvita Viestintäviraston teleoperaattorilupaa eikä sähköasennuslupaa, mutta antennien
suuntaaminen ja toiminnan varmistaminen onnistuu parhaiten ammattitason mittalaitteet omaavalta
asennusliikkeeltä. Sopivia Mobsyn käyttökohteita ovat esimerkiksi väestönsuojat, laitetilat, talojakamot tai
työhuoneet, jotka rakenteidensa tai maanalaisen sijaintinsa vuoksi ovat katveessa. Mikäli kuuluvuus on
ulkonakin heikko, ei Mobsy pysty parantamaan kuuluvuutta sisätiloissa.

Tammikuussa 2016 Orbiksen julkaisema MobsyTM antennijärjestelmä on suunniteltu tiloihin, joissa matkapuhelimen kuuluvuus
ulkona on hyvä, mutta ei riitä sisätiloissa laadukkaaseen yhteyteen.
Mobsy on heti valmis käytettäväksi, sillä paketti sisältää kaikki asennukseen tarvittavat osat. Tuotepäällikkö Jari Koskinen kertoo: ”Mobsyn kaapeliin olisi voitu laittaa antenneihin suoraan sopivat SMA-liittimet,
mutta päätimme sen sijaan laittaa toiseen päähän N-liittimen ja pakettiin mukaan adapterin. Tällä tavoin
kaapelille tarvittava reikä ulkoseinään voi olla halkaisijaltaan paljon pienempi.”

MOBSY TM

- Kuuluvuutta koppeihin!
Antenniratkaisu pienen sisätilan
kuuluvuuden parantamiseen.
MobsyTM antennipaketteja on saatavissa kolmea eri kokoa riippuen
tarvittavan kaapelin mitasta. Mobsyt voi tilata helposti Orbiksen verkkokaupasta osoitteesta
www.worbis.fi:
- Orbis Mobsy 3m >> Koodi 3003626
- Orbis Mobsy 5m >> Koodi 3003627
- Orbis Mobsy 10m >> Koodi 3003628

Jari Koskinen

+358 400 457 678
jari.koskinen@orbis.fi
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TUOTEUUTUUS

Konesalit

Hotlok-peitelevyt
Konesaleissa on monesti palvelin- ja tietoliikenneräkkejä odottamassa tulevia asennuksia. Tällöin
jäähdytysratkaisuista riippuen eteen voi tulla tilanne, että ilmavirrat uhkaavat kulkea tyhjien räkkien
läpi aiheuttaen tehottomuutta jäähdytykseen sekä konesalien energiatehokkuuteen. Hotlok-tuotteet
ovat tavallisimmin yhden tai kahden räkkiyksikön korkuisia peitelevyjä (paneeleja), joilla estetään
ilmavirtojen kulkeminen väärään suuntaan. Tuotteita on saatavissa eri värisinä sekä varustettuna
esimerkiksi lämpötilaa indikoivalla raidalla (temperature strip).

Koldlok-harjakset
Konesalien korotetun lattian alta joudutaan monesti tuomaan räkkeihin sähkö- ja
tietoliikennekaapeleita. Mikäli konesaleissa jäähdytys perustuu lattian alta puhallettavaan
kylmään ilmaan, romahduttaa läpivienti ilmanpaineen lattian alla. Tällöin jäähdytyksen toimivuus
ja kylmän ilmavirran jakautuminen korotetun lattian alla heikkenee ja konesalin nurkkiin voi syntyä
alueita, joissa jäähdytysteho ei ole riittävä (hotspot).

Niin kutsutuilla Koldlok-tuotteilla, harjaksia muistuttavalla pyöreillä tai nelikulmaisilla tuotteilla
voidaan estää läpiviennin kautta purkautuva ilmavirta ja pitää korotetun lattian alla oleva
ilmanpaine suunniteltujen arvojen puitteissa. Harjakset sallivat kaapelien kulkea tuotteen läpi
puristuen kevyesti eri suunnista kaapeliin kiinni samalla estäen ilmavirtauksen läpiviennin kautta.

Worbis verkkokauppa
www.worbis.fi
worbis@orbis.fi
Puh. 020 478 8600
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Worbis noutomyymälä
Vanha Kaarelantie, 9
B-ovi, 1.krs.
Arkisin 7-16

Orbis LC Duplex Uniboot
-kytkentäkuitu konesaleihin
Uusi, innovatiivinen Orbis LC Duplex Uniboot-kytkentäkuitu mahdollistaa uuden standardin
konesalien kaapeloinnin pakkaustiheydelle. Halkaisijaltaan 2 ja 3 mm kaapeleissa on kaksi kuitua,
mikä säästää tilaa normaaliin Duplex-kytkentäkuituun verrattuna.
Uniboot-kytkentäkuidussa liittimen polariteetin vaihto on nopeaa ja
helppoa. Orbis Uniboot-liitin on saatavilla myös pidemmällä
lukitussalvalla, mikä helpottaa käsittelyä tiiviisti asennetuissa
paneeleissa ja kytkennöissä.

Mika Saukkola

Jukka Korhonen

+358 40 839 6167
mika.saukkola@orbis.fi

+358 40 539 2862
jukka.korhonen@orbis.fi

Worbiksen kesäkampanja
Orbiskoopin lukijoille
Tilaa vähintään 200 eurolla
worbis.fi –verkkokaupasta
ja saa 50 euroa alennusta kampanjakoodilla:

Kesä2016

			

Kampanjakoodi on voimassa 31.7.2016 saakka
ja sen voi käyttää 1 kerran per yritys.

www.worbis.fi
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SOVELLUKSET

Kone- ja laiterakennus

OptoBoa kuljettaa tietoa ja virtaa
KoneCranesilla
Suomalaisen Konecranesin satamanosturit tunnetaan huippulaadustaan, jota vaaditaan
osatoimittajiltakin. Orbiksen erikoisimpiin toimituksiin kuuluu kolmen metrin mittainen Orbis
OptoFiber-välikaapeli, joka sisältää suuren määrän kuitu- ja kuparijohtimia.

Mihin ihmeessä tarvitaan ”OptoBoa”-lempinimen saanutta
käsivarren paksuista, säänkestävää ja erittäin raskasta välikaapelia,
jonka molemmissa päissä on 15 x 20 senttimetrin kokoinen
moduulirakenteinen metalliliitin?
Vastaus saatiin Hyvinkäältä, Konecranesin suunnitteluosastolta.

Laivojen seisottaminen
on kallista
– ”Välikaapeli kuuluu etäohjattavaan satamanosturiin, nostomekanismin ja kontteihin kiinnittyvän tarttujan väliin. Tarttuja
joudutaan joskus vaihtamaan huollon tai
vikaantumisen vuoksi.

OptoFiber-välikaapeli oli sähkösuunnittelija
Rami Rannan idea. Ranta työskentelee
Konecranesin satamanostureiden
suunnittelussa Hyvinkäällä.

Laivojen seisottaminen satamissa on
kallista, joten halusimme kytkentöjen
sujuvan mahdollisimman nopeasti ja varmasti. Normaalisti tarttujan järjestelmien
tarvitsema käyttövirta ja ohjaussignaalit
kulkevat erillisissä kaapeleissa.

Osana jatkuvaa tuotekehitystä päätimme yhdistää ne yhteen ja samaan välikaapeliin”, selittää
sähkösuunnittelija Rami Ranta, välikaapelin ideoija.
Rannan mukaan uusien yhdistelmäkaapeleiden ensimmäisiä käyttökohteita olivat Indonesiaan
toimitetut puoliautomaattiset konttinosturit. Niissä ei ole perinteistä ohjauskoppia, vaan käyttö
tapahtuu valvontahuoneesta erilaisten antureiden ja videokuvan avulla.
Tiedonsiirto tuhansien kilojen painoisen tarttujan ja valvomon välillä edellyttää tehokkaita
digitaalisia ohjausväyliä. Valokuitu on ylivoimainen kapasiteetiltaan ja myös
käyttövarmuudeltaan, koska se on immuuni sähkökaapeleista aiheutuville häiriöille.

5

Myrskyn kestävä välikaapeli
Konecranes tilasi OptoFiber-kaapeleiden kokoonpanotyön Orbikselta, kuituteknologian erikoisosaajalta.
Tuotepäällikkö Pasi Särkän mukaan tilaukseen vaikutti esimerkiksi se, että Orbiksen tehdas pystyi
asentamaan liitinmoduulit suoraan ohuisiin kuituihin ilman jatkoksia. OptoFiberin toteutuksessa riitti
kuitenkin haasteita.
– ”Kaapelissa kulkee kaikkiaan 42 kuparijohdinta ja
12 erittäin ohutta valokuitua. Seitsemän senttimetrin
paksuisen kumikaapelin massaa on lisätty
lyijypainoilla, jotta kaapeli ei heilu tuulessa. Kuidut
kulkevat suojaputkissa. Kaapelin kuoriminen
kytkemistä varten oli tarkkaa puuhaa erityisesti
valokuitujen osalta.
Saadaksemme valokuituihin riittävän suuren taivutussäteen ja riittävästi pelivaraa johtimien asennukseen lisäsimme kaapelin päihin toistakymmentä
senttiä pitkän kierteillä varustetun suojaholkin.
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu holkki
ruuvattiin kiinni vesitiiviisti, koska OptoFiberin
on toimittava luotettavasti kaikissa olosuhteissa.”

OptoFiberissä käytetään modulaarisia liittimiä, jonka
johtimet voidaan ryhmitellä tarkoituksen mukaan.
Kuparijohtimille on varattu 42 moduulia, valokuiduille 12. Ruostumaton teräsholkki oli tarpeen kuitujen
riittävän taivutussäteen saamiseksi ja kaapelin
tiiviyden vuoksi.

Lue lisää

OptoFiber-kaapeli on paksu, jäykkä ja erittäin
raskas, koska sen täytyy kestää rajuilmatkin.

www.orbis.fi/sovellukset
Teksti: Pentti Niemi
Valokuvat: Pentti Niemi, Orbis Oy

Pasi Särkkä

+358 40 544 3412
pasi.sarkka@orbis.fi
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www.worbis.fi

Worbiksen myymälä muutti
uusiin tiloihin
Orbiksen verkkokaupan Worbiksen noutovarasto muutti 27.1.2016 kerrosta ylemmäs
Vanha Kaarelantie 9:ssä Vantaalla. B-oven
takaa löytyvässä uudessa avarammassa
tilassa voidaan palvella asiakkaita paremmin
myymälänä, jossa tilaukset voi tehdä paikanpäällä tai ennakkoon verkkokaupassa.
Aiemmissa noutovaraston tiloissa kellarikerroksessa aloitti täydellä teholla Orbiksen
päävarasto. Varastomuutto aiheuttikin
myymälän siirron uusiin tiloihin, koska
pahvilaatikoiden, lavojen ja kaapelikelojen
lisääntyvän liikenteen ei haluta häiritsevän
asiakkaiden asiointia. Orbiksen myymälässä

ja varastossa varastoidaan yleisimmin
käytettyjä kiinteistöjen sisäverkkojen
ja operaattoriverkkojen materiaaleja.
Pyrimme pitämään perusvalikoimassa
valokuitua, parikaapeleita sekä kuuluvuusverkkojen tuotteita heti saatavilla.

Sisäänkäynti uuteen myymälään:
Vanha Kaarelantie 9:n B-ovesta. Tervetuloa!

Worbis etsii jälleenmyyjiä
Tiedonsiirtoverkkojen määrä monipuolistuu
ja lisääntyy. Nopean saatavuuden ollessa
asiakkaillemme tärkeää, etsimme jälleenmyyjiä verkkokauppamme Worbiksen
tuotteille parantamaan niiden jakeluverkostoa. Orbis Oy on suomalainen vuonna 1949 perustettu yksityisomistuksessa oleva tiedonsiirron tuotteiden toimittaja ja valmistaja. Tuotteitamme käytetään
tietoliikenneverkkojen rakentamiseen
mm. kiinteistöjen sisäverkoissa, julkisten
tilojen ja liikennevälineiden langattomissa
yhteyksissä, teleoperaattorien kiinteissä ja
mobiiliverkoissa, konesaleissa sekä
teollisuudessa. Oma tuotantomme mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöidyt

Lue lisää
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www.orbis.fi/jalleenmyyjaksi

VALTUUTETTU
JÄLLEENMYYJÄ
tuotteet joustavasti ja nopeasti. Verkkokaupassamme Worbiksessa on myynnissä
yleisimpiä tiedonsiirron kaapeleita ja asennustarvikkeita. Valikoimamme netissä kasvaa
ja kehittyy jatkuvasti. Mahdolliselle jälleenmyyjällemme Worbiksen tuotevalikoima voi
olla uusi mahdollisuus tai luonteva laajennus
olemassa olevaan tuotevalikoimaan yrityksen
sijainnin tai palvelutarjonnan puitteissa.

Anu Peussa

+358 400 902 402
anu.peussa@orbis.fi

Noutomyymälä säästää aikaa ja vaivaa
Telelinja Oy:n Arto Para ajaa aamuisin Orbiksen noutomyymälälle ja kokoaa sieltä päivän asennuksissa käytettävät tarvikkeet. Tämä on erittäin kätevää: kallista työaikaa säästyy ja tavara on oikealla
hetkellä työmaalla ilman etukäteistilausta ja omaa varastointia.
Orbis Oy perusti Worbis-verkkokaupan vuonna 2013, ja kauppa sai heti suuren suosion. Tilaukset menevät perille tyypillisesti tilausta seuraavana päivänä.
Asiakkaiden toivomuksesta Orbis laajensi verkkokauppaa noutomyymälällä, joka on avoinna arkipäivisin
klo 7.00 - 16.00. Osa asiakkaista käy noukkimassa
tavarat myymälästä ensi töikseen aamulla ilman
ennakkotilausta, osa tilaa ne noutovalmiiksi verkkokaupan kautta. Noutomyymälän suuri suosio on ollut
Worbis-tiimille mieluinen yllätys, ja tiloja laajennettiin
pian kasvavan tuotevalikoiman myötä.

Nuorta voimaa
Telelinja Oy:n Arto Para ei istu päivisin konttorilla, vaan tekee asennustöitä yhdessä
työntekijöidensä kanssa.

Helsinkiläinen Telelinja Oy käyttää ahkerasti
Worbis-noutomyymälää. Yritys perustettiin kesällä
2014, joten se on vielä nuorempi kuin noutopalvelu.
Asialla oli kaksi linjasaneerauksiin erikoistunutta
asennusliikettä, jotka tarvitsivat tietoliikenteen

Asiakkaiden toivomuksesta Orbis laajensi verkkokauppaa
noutomyymälällä, joka on avoinna arkipäivisin
klo 7.00 - 16.00.
erikoisosaamista perinteisen sähköasennuksen tueksi. Uuden yhteisyrityksen osakkaaksi
ja vetäjäksi värvättiin Arto Para, joka nuoresta
iästään huolimatta on kokenut asentaja. Para
kokosi henkilökuntansa pätevistä ammattilaisista, jotka hän tunsi ennestään. Telelinjan vastuulla linjasaneerauksissa ovat kupari-, kuituja antenniverkot. Kahdeksan miehen yhtiö on
laajentamassa toimintaansa uudiskohteisiin ja
hakee lisää työvoimaa.

Tiukka aikataulu
Arto Para kertoo, että teleasennusten suurin
haaste on lyhyt aikataulu.
– Kiinteistöjen saneerauksissa muuttopäivä on
lyöty tiukasti lukkoon, ja meille jää yleensä vain
pari kolme päivää aikaa kaapeleiden kytkentätöihin. Tässä tilanteessa tarvikkeiden tilaaminen ja
toimitus oikeaan aikaan työmaalle olisi perinteisellä tilausmenettelyllä ja monien tukkuliikkeiden kiertelyllä suuri haaste. Worbis-nouto-

myymälä on meille toimiva ja varma ratkaisu,
koska saamme tarvikkeet aikaisin aamulla
mukaan työmaalle ilman ennakkotilausta.
Pystymme vastaamaan kiireellisiin aikatauluihin,
eikä meidän tarvitse varastoida mitään toimistolle tai työmaille.
Myymälän hinnatkin ovat kohdallaan, ja
koontilaskutus vähentää paperitöitä.
Teksti: Pentti Niemi
Valokuvat: Pentti Niemi, Orbis Oy

Worbis noutomyymälä
Vanha Kaarelantie, 9,
B-ovi, 1.krs.
Avoinna: arkisin 7-16
Puh.: 020 478 8600
S-posti: worbis@orbis.fi
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OHJEET

ST-kortista ohjeet
sisäantenniverkkoihin
Marraskuun 15. päivä 2015 Sähköinfo julkaisi uuden Sähkötietokortin:
”Matkaviestinjärjestelmien Sisäantenniverkot – Suunnitteluohje”.
ST-kortti numero 625.10 opastaa matkaviestinjärjestelmien sisäantenniverkkojen suunnittelutyötä tekeviä sekä verkon tilaajia yhtenäisiin ja
laadukkaisiin toimintatapoihin. Tavoitteena kortilla on yhtenäistää verkon
vaatimuksia ja suunnittelun tasoa.

Radiosignaalit vaimenevat
uusien rakennusmateriaalien vuoksi
Nykyajan rakennusmääräykset täyttävissä rakennuksissa on ilmennyt ongelmia sisäkuuluvuudessa. Ongelmat johtuvat energiatehokkaiden rakennusmateriaalien käytöstä.
Paksut betoniseinät raudoituksineen ja alhaisen U-arvon selektiivilasit saattavat vaimentaa matkapuhelinverkkojen signaalia niin paljon, ettei kännykällä puhuminen sisätilassa
enää onnistu. Vaimennus voi olla jopa 35 dBm. Ratkaisu kuuluvuuden parantamiseen on
sisäantenniverkon rakentaminen.
Uusi ST-kortti antaa suuntaviivat sisätilan antenniverkon suunnittelun eri vaiheisiin:
tarvekartoitukseen, hankesuunnitteluun, kuuluvuuskartoitukseen ja niin edelleen.
Kortissa ovat myös sisäantenniverkon erilaiset rakenteet, vaatimukset ja komponentit. Esimerkiksi
sisäantenniverkon nousukaapelointiin suositellaan käytettäväksi 7/8” vuotavaa RF koaksiaalikaapelia ja jumpperikaapelina erittäin taipuisaa ½” RF superflex-kaapelia. Molemmat tuotteet löytyvät
Orbis Oy:n valikoimasta, kuten antennit ja muut sisäverkkojen
komponentit. Myös eri tahojen, kuten viranomaisten ja operaattoreiden, asettamia vaatimuksia sisäantenniverkolle käydään
suunnitteluohjeissa läpi.

ST-kortin voi ostaa Sähköinfon verkkokaupasta
ja Sähköinfo järjestää ST-kortista
kaikille avoimia koulutuksia.

Lue lisää
www.orbis.fi/st-kortti
Tytti Kokkonen

+358 40 198 8105
tytti.kokkonen@orbis.fi
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Ristikko

1

8

2

1
10
4

9

8

10

5

6
12

14
13

6

7

7

3
3

2

9
12

5

13
4

11

11
Kysymykset
1. Mikä Orbiksen tuote kuljettaa tietoa ja virtaa KoneCranesilla? 2. Mikä Orbiksen
tuote tuo kuuluvuutta koppeihin? 3. Palvelinlaitteiden koti 4. Ympärisäteilevä tai
suuntaava 5. Ei lasikuitu, vaan... 6. Kaupunki jossa on Orbiksen toimipiste
7. Komponentti, joka mahdollistaa kahden liittimen yhdistämisen toisiinsa
8. Orbiksen Cat-tuoteryhmän nimi 9. Tämä asema yhdistää langattomassa
tietoliikenteessä päätelaitteen radioteitse kiinteään verkkoon. 10. Kaapeli- ja
antennianalysaattori SiteMasterin valmistaja 11. Tiedonsiirron verkkokauppa
12. Mikä on Orbiksen uusi tila, jossa voi tehdä ostokset paikan päällä?
13. Mikä on kuvassa?

Vihjeet löydät osoitteesta: www.orbis.fi/ristikko
Oliko helppoa? Poimi kirjaimet vihreistä laatikoista ja järjestä ne valkoisten numeroiden avulla
oikeaan järjestykseen. Näin tiedät, mikä uusi Orbiksen työkalu on tarkoitettu Kuitu kotiin
-verkon mittauksiin.
Lähetä vastaus osoitteeseen asiakaspalvelu@orbis.fi aiheena ”Ristikko” 1.7.2016 mennessä.
20 ensimmäistä oikein vastannutta henkilöä saavat palkinnoksi Orbiksen kännykän vara-akun.
Samalla voit myös antaa palautetta Orbiskooppi-lehden sisällöstä sekä ehdottaa juttuaiheita
syksyn julkaisuun.
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Ota meihin yhteyttä

020 478 8600

asiakaspalvelu@orbis.fi

orbis.fi ja worbis.fi
online chat

