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Yllätykset työmaalla muuttavat
kaapelointisuunnitelmia
Espoossa keskuspaloasemalle asennetaan kaikkien
mobiilioperaattorien sisäkuuluvuusverkko
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen keskuspaloasemaa Espoossa uudistetaan
vuonna 2016. Urakan mukana rakennukseen toteutetaan sisäkuuluvuusverkko,
joka välittää kaupallisten mobiilioperaattorien sekä viranomaisten VIRVE-verkon
signaalin varmasti kaikkialle, myös kellarikerrokseen. Sisäverkon asennuksen
toteuttajana toimii Orbiksen yhteistyökumppani TelePatrol Oy.

Tukiasemat sijaitsevat keskuspaloaseman harjoitustornissa.

Keskuspaloasemalla käytetään monenlaisia kriittisiä viestintäpalveluita, joista tärkein
on viranomaisverkko VIRVE. Espoon urakassa on päätetty, että myös kaikkien kaupallisten operaattorien matkapuhelinten toiminta on varmistettava. Tämä tarkoittaa teknisesti
haastavaa monioperaattoriverkkoa, jossa yhdellä antennikaapeloinnilla mobiilikuuluvuus toteutetaan rakennuksen kaikkiin osiin kiinteistön sisällä olevista tukiasemista.
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Keskuspaloasemalle rakennetaan sekä uutta että korjataan vanhaa. Työmaalla on
paljon liikkuvia osia ja useita tekijöitä, jolloin käytännössä kaikkia kuuluvuusverkon
asentamiseen vaikuttavia asioita ei voi suunnittelupöydällä tarkalleen tietää. TelePatrol
Oy:n asentajan Jani Paukun mukaan kaiken kaikkiaan verkon runkona toimivaa 7/8
tuuman korrugoitua RF-kaapelia on vedetty rakennukseen lähes puoli kilometriä.

Ympäristön vaikutukset
”Kaksi vuotta sitten tehdyt suunnitelmat eivät sellaisenaan enää kelpaa alati muuttuvalla
työmaalla”, toteaa Paukku ja jatkaa: ”Suunnittelijan kanssa on hyvä kiertää työmaa heti aluksi
läpi. Tällä tavoin voidaan yhdessä sopia tarvittavista muutoksista”.
Verkon asentamisessa on sopeuduttava täysin muun rakentamisen aikatauluihin. Yksi alihankkija purkaa ensin vanhat kaapeloinnit, eikä uusia voi vetää sitä ennen. Kuitenkin on ehdittävä
tekemään runkokaapeloinnit ennen kuin välikatot ja lattiat laitetaan paikoilleen. Välillä on
jouduttu korjaamaan aiempia töitä, sillä asennettuja kaapeleita on joku muu käynyt siirtämässä
pois omien tehtäviensä tieltä.
Tarvittavia materiaaleja ja niiden määriä on vaikea ennustaa tarkalleen tällaisessa kohteessa,
joten toimitusaikojen yhteensovittaminen urakkaan on tehty yhdessä Orbiksen kanssa.
TelePatrolilla esimerkiksi päätettiin tehdä itse osa RF-jumpperikaapeleista raakamateriaaleista.
Oppina tuleviin projekteihin Jani Paukku mainitsee yhden yksityiskohdan: ”Esimerkiksi kulmaliittimet olisivat säästäneet tilaa kapealla kaapelihyllyllä. Nyt piti olla tosi varovainen, ettei kaapelia
taivuttaessa korrugointi mene ruttuun.”

Viimeiset viilaukset loppumittauksessa
Kuuluvuusverkon asentaja joutuu käyttämään pelisilmää, kun suunnitellut väylät ja asennuspaikat eivät käytännössä kelpaakaan. Langaton verkko on herkkä ulkoisille häiriöille ja sen
herkin komponentti on antenni. Espoon työmaalla on urakan edetessä ilmestynyt suunniteltuihin
antennipaikkoihin esimerkiksi metallisia LVI-putkia ja kaappeja, jotka Paukun mukaan varmasti
tulevat vaikuttamaan verkon toimintaan.
Viimeistelyt tehdään loppumittauksien yhteydessä. Verkon suunnittelija on määritellyt työselostukseen verkon mittaamisen ohjeet ja samalla kriteerit toimivuudelle. Dokumentoinnin aika on
Espoon keskuspaloasemalla rakennuksen valmistuessa. Operaattorit liittävät harjoitustornissa
olevat tukiasemansa syyskuussa keskuspaloaseman järjestelmään ja muut lopullisen ympäristön
vaikutukset ovat silloin mahdollisimman hyvin nähtävissä - eikä kukaan voi enää mennä muiden
rakennustöiden vuoksi koskemaan kaapelointeihin.

Lue muita sovellustarinoita
www.orbis.fi/blogi

Jari Koskinen

+358 400 457 678
jari.koskinen@orbis.fi
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Kuitu antenniin
Mobiilitukiasemat

UUTISET

Teleoperaattorit
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Nyt myös SLO:n kautta
Orbiksen tuotteet
mobiiliverkkojen tukiasemiin
Orbis Oy ja SLO ovat aloittaneet yhteistyön mobiiliverkkojen tuotteiden
saatavuuden parantamiseksi. Teleoperaattorien urakoitsijat saavat nyt
tarvitsemansa materiaalit helposti ja nopeasti asennuskohteensa
läheisyydestä. Orbiksella on vuosikymmenten kokemus valokuitu- ja
RF-teknologioista, joita käytetään kiinteissä ja langattomissa tiedonsiirtoverkoissa. Orbiksen oma tuotanto Virossa täydentää maahantuotua
valikoimaa ja räätälöi asiakaskohtaisia tuotteita.
Nyt aloitetun yhteistyön myötä SLO:n varastoista löytyvät kattavasti
tukiaseman asennuksessa tarvittavat kaapelointituotteet.
Orbis OptoMast on FTTA-valokuitukytkentäratkaisu tukiaseman tiedonsiirtoon. OptoMast Power sähkökytkentäkoteloita käytetään puolestaan
tukiaseman aktiivilaitteiden sähkönsyöttöön. Aina tukiasemassa tarvitaan
myös antennin ja radioyksikön väliseen tiedonsiirtoon välikaapeleita eli
RF-jumppereita, joita on saatavissa lukuisia eri mittoja ja liitimien
variaatioita riippuen tukiaseman valmistajasta ja versiosta.
Valikoimaa täydennetään kysynnän perusteella.

Pasi Hopponen

+358 400 411 198
pasi.hopponen@orbis.fi
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Kiinteistöjen tiedonsiirto

BLOGI

Kuitu kotiin

Sisäverkko kuidusta kuituun taloyhtiön kaapelointi tukeutuu
mediamuuntimiin
Helsingin Vuosaaressa asuntoyhtiö Säästökari oli putkiremontissaan vuonna 2011
aikaansa edellä, kun samassa urakassa kerrostaloihin asennettiin optinen kaapelointi.
Huippunopea tietoliikenneväylä jäi odottamaan tulevaisuuden tarpeita, jotka toteutuivat
Juhani Greinertin muuttaessa taloon.

Oma aktiivisuus
korvasi konsultit
Kun urallaan tietoliikenneasentajanakin
toiminut Juhani Greinert muutti
vaimoineen Vuosaareen vuonna 2013,
hän havaitsi pian, ettei vanha pätkivä
puhelinlinja riittänyt nykyaikaisiin palveluihin. Vuosina 1963-1965 valmistuneesta neljän kerrostalon ja 189 asunnon
taloyhtiöstä paljastui kuitenkin iloinen
yllätys valmiin valokuitukaapeloinnin
muodossa.
Suurpiirteinen kaapelointipiirustus ja vajaat mittauspöytäkirjat toimivat projektin
alkulähteinä taloyhtiön projektitiimille. Talojen välistä puuttuivat kaapeloinnit kokonaan,
mutta aikaisemman työkokemuksensa perusteella Greinert paikallisti vanhat, kallion läpi
kulkevat lämmönjakotunnelit. Kaapelointi sinne saatiin tilattua operaattorilta.
Kun omaa osaamista löytyi, niin kiinteistöihin sisälle verkkotarvikkeet hankittiin suoraan
itse ja asennustyöt teetettiin ammattilaisilla. Asennustöissä taloyhtiön edustajalla on
tärkeä valvontavastuu, sillä Greinertin kokemuksen mukaan aina ohjeet eivät mene
alihankkijaketjun läpi asentajalle saakka.

Mediamuuntimilla yksinkertainen ja edullinen ratkaisu
Nykypäivänä kiinteistöjen sisäverkoissa operaattorin yhteys tulee talojakamoon valokuidulla, josta se jaetaan asuntoihin parikaapeloinnilla - ja edelleen - optinen verkko jää
odottamaan tulevaisuuden tarpeita. Juhani Greinert kertoo: ”Minulle sanottiin, että
kuidusta kuituun verkkoja on yksi tuhannesta”. Kun kiinteistön puhelinlinjat olivat
kuluneet loppuun eikä parikaapelointia ole, niin jotain oli keksittävä.
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Vastauksen hän sai Orbis Oy:n
Account Manager Pasi Särkältä.
”Pasilta tuli kiva idea muuntimista räkkiin toteutettuna”, Juhani
Greinert kehaisee ja hintaakaan
ei tarvinnut ihmetellä. Säästökarin
tapauksessa operaattorin signaali
tuodaan tavanomaisella konseptilla ja jatketaan talon teletilassa
RJ45-porttiin mediamuuntimelle,
joka muuntaa signaalin huoneistoon
menevään valokuituun. ”Teletilassa
asuntokohtaiset muuntimet ovat
19 tuuman räkkikehikossa, josta
ne saavat sähkönsyötönkin”, kertoo
Särkkä Orbikselta ja jatkaa:
”Samat edulliset muunninmoduulit soveltuvat myös asuntojen päähän.
Ne mahdollistavat jopa 100Mb/s yhteyden asuntoihin, mikäli operaattori
sen tarjoaa.”

Mediamuuntimet saa nyt helposti
Orbiksen verkkokaupasta Worbis.fi
http://www.worbis.fi/valokuitu/valokuitumuuntimet/

Katso netistä lisää
Asunnossa muunnetaan signaalitekniikka taas toisinpäin, jotta voidaan kytkeä WLAN-modeemi tai jatkaa huoneiston sisällä verkkoa parikaapelointina.
Kukin asunto Säästökarissa oli kohteena hieman erilainen, mutta luovuutta
käyttäen muuntimet ja modeemit saatiin paikoilleen.
Verkonrakentamisen haasteet voittanut asunto-osakeyhtiö tarjoaa nyt
asukkailleen huippuyhteydet: 10/10M sisältyy vastikkeeseen. Lisää nopeutta sekä palveluita saa kukin halutessaan helposti. Greinert toteaa: ”Mitä
tahansa asiaa, niin aina sanotaan: Katso netistä lisää. Aina ajoitain pitää
käydä korjaamassa naapureiden modeemeja ja viihteitä, kun operaattorin
asiakaspalvelu puhuu ongelmatilanteissa liian teknisillä termeillä”. Digitaaliset palvelut ovat saatavilla, mutta taloyhtiön tietoliikenneasiantuntijalla
riittää tekemistä.

www.worbis.fi

Pasi Särkkä

+358 40 544 3412
pasi.sarkka@orbis.fi
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TUOTEUUTUUS

Konesalit

Etsitkö räkkejä, jotka eivät notku?
Tietoliikenne- ja palvelinkaapit eli 19 tuuman
räkit ovat konesalien ja teleoperaattorien
laitetilojen peruskalustoa. Miten valita laadukas, kustannustehokas sekä laajentumisen
mahdollistava kokonaisuus?
“Nämä ovat todella tukevia, sillä kestävät
jopa kaksi tonnia painoa”, vastaa Orbiksen
myyjä Jukka Korhonen kysymykseen,
mitä erinomaista on Orbiksen uusissa
Canovaten räkeissä. Alumiini pitää kaapin
muodot kuosissa, vaikka kannateltavana olisi
paljon palvelinrautaa. Jukka jatkaa vakuuttelua, kuinka hinta-laatusuhdekin on näissä
kaapeissa kohdillaan.

Tervetuloa katsomaan
malliräkkejä Orbikselle!
Jukka Korhonen Orbiksesta esittelee
Canovate-räkkejä

Saako kaapin oven auki?
Pystyykö räkkipalikat kasaamaan oikein?

Lue koko juttu
www.orbis.fi/Canovate

Jukka Korhonen

+358 40 539 2862
jukka.korhonen@orbis.fi
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Milloin työnantajan on tehtävä
sähkömagneettisen
säteilyn mittauksia?
EU-direktiivi 2013/35/EU määrittelee työntantajan velvollisuudet työntekijöiden suojelemiseen sähkömagneettiselta säteilyltä. Tässä lyhyesti, mistä on oikein kyse.

Mitä ovat sähkömagneettiset kentät?

BLOGI

Sähkömagneettinen säteily

Alle 300GHz taajuuksisia ionisoimatoman säteilyn:
• Staattisia sähkökenttiä,
• Staattisia magneettikenttiä ja
• Ajallisesti vaihtelevia sähkö- ja magneettikenttiä

Mitä terveysvaikutuksia
seuraa liiasta säteilystä?
• Kudosten lämpenemistä, josta seuraa mm. palovammoja
• Sydämen tahdistimen häiriöitä
• Silmän linssin samenemista

Mitkä laitteet säteilevät vaarallisesti?
•
•
•
•
•
•

Voimakkaat antennit (radio, tv, mobiilitukiasemat, radiolinkit)
Tutkat
Mikroaaltokuivauslaitteet
Metalliteollisuuden rikastus- ja elektrolyysilaitteet
Muoviteollisuuden suurtaajuuslaitteet kuten muovinsaumaajat ja liimankuivaajat
Voimalinjat, jakelumuuntamot, sähkömoottorit ja voimakoneet

Lue koko juttu >> www.orbis.fi/sms-mittauksia
Linkki direktiiviin ja ohjeita löytyvät kotisivuiltamme
www.orbis.fi/sahkomagneettisen-kentan-mittalaitteet

Jari Koskinen

+358 400 457 678
jari.koskinen@orbis.fi
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Worbis.fi -verkkokaupan
tuotesivu uudistui
1. Tuotekuva, klikkaa niin näet
kuvan isompana
2. Lisäkuvat, klikkaa niin näet
kuvan isompana
3. Vuoden 2015 myydyimpien
tuotteiden merkki
4. Tuotteen nimi
5. Lyhyt kuvausteksti tuotteesta
6. Hinta. Muista kirjautua sisään.
7. Normaalihinta, mikäli tuotteella
on sopimusalennus
8. Tuotteen pakkauskoko, jota hinta
koskee
9. Sähkönumero
10. Orbiksen tuotekoodi
11. Varastosaldo. Päivittyy tällä
hetkellä 3 krt viikossa.
12. Arvioitu toimitusaika, mikäli tuote
on loppu Orbiksen varastosta.
Suosituimpia varastoitavia tuoteita
on yleensä jo matkalla tulossa lisää,
mikäli saldo on pienentynyt
hälytysrajan alle.
13. Kirjoita montako tuotetta haluat
ostaa
14. Lisää tuote ostokoriin
15. Lisää tuote suosikkilistalle muistiin. Suosikkilistoihin pääsee sivun
vasemmasta yläkulmasta löytyvästä
tähdestä. Muista kirjautua sisään.
16. Kampanjat, jotka koskevat tätä
tuotetta.
17. Pitempi kuvausteksti tuotteesta
18. Tekniset tiedot-välilehti on
näkyvissä vain, jos tietoja löytyy.
19. Liitetiedostot kuten esim. Datasheetit ovat näkyvissä vain, jos niitä
on tallennettu verkkokauppaan.
20. Sovellukset, joissa tuotetta voi
käyttää.
21. Esimerkkejä yhteensopivista
tuotteista.
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Worbis verkkokauppa
www.worbis.fi
worbis@orbis.fi
Puh. 020 478 8600
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Worbis.fi
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Worbis noutomyymälä
Vanha Kaarelantie, 9
B-ovi, 1.krs.
Arkisin 7-16

Uudet KYPROS-moduulit
Cat-kaapelointiin
Huber+Suhner on julkaissut korkean suorituskyvyn
parikaapelituotteiston konesaleille.
Valmiiksi päätetty kuparijärjestelmä tarjoaa
helposti asennettavan ja kustannustehokkaan
vaihtoehdon konesaleihin.
•
•
•
•

Jopa 10Gbase-T sovelluksiin
PoE+ yhteensopivaan sähkönsyöttöön
Cat6 ja Cat 6A (250 ja 500MHz) järjestelmiin
Valmiit moduulit nopeuttavat asennusta

KYPROS CAT-kaapelit
PIAN MYÖS WORBIKSESTA

Palkitsemme
kehitysideat!
Mikäli sinulla on tunnus verkkokaupassamme
ja toivoisit sinne uusia tuotteita, uusia toimintoja, lisätietoja, kuvia, korjauksia, parannuksia,
kampanjoita tai sinulla on muita kehitysideoita,
lähetä meille palautetta sähköpostilla
worbis@orbis.fi. Jokainen ideansa esittänyt
asiakkaamme saa kiitoksena palkinnon,
riippumatta siitä voidaanko toive toteuttaa.
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Ota meihin yhteyttä

020 478 8600
asiakaspalvelu@orbis.fi
orbis.fi ja worbis.fi
online chat

