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Verkkokauppamme kasvaa ja kehittyy jatkuvasti, sillä valikoimme sinne yleisimpiä tiedonsiirtoverkkojen
komponentteja, joita käytetään asennustöihin ja valmistukseen.
Tilaamalla Worbiksesta saat monenlaisia etuja
Maksutapana on lasku
Jos et löytänyt sopivaa tuotetta verkkokaupastamme, ole yhteydessä asiakaspalveluumme!

Nopea saatavuus
•
•
•

Suosituimpia tuotteita on aina omissa varastoissamme ja näet varastotilanteen tuotesivulla
Kuljetusvaihtoehtoina ovat Posti 9 tai 14, Schenker tai pikalähetti pääkaupunkiseudulla
Noudot saa ilman toimituskuluja ja minimitilausrajaa (100 euroa) Vantaan myymälästä arkisin klo 7-16

Käyttäjätunnukset
Verkkokauppaan kannattaa ensin rekisteröityä. Voit myös tilata tunnukset asiakaspalvelumme kautta.
Tunnuksen hyötyjä ovat:
•
•
•
•

Osa tuotteista ja tuoteryhmistä näkyy vain rekisteröityneille asiakkaille
Tilaushistoria, voit helposti tilata samaa kuin aiemmin
Suosikkituotteet voi tallentaa muistilistalle
Saat käyttöösi ja näkyviin sopimushinnat

VERKKOKAUPPAKAMPANJAT

Oma tuotanto

Kalastajanhattu kesän Worbis-tilauksiin
Kesällä verkkokauppatilauksiin kaupanpäälle tyylikäs kalastajanhattu. Kampanja on voimassa elokuun
loppuun tai niin kauan kun hattuja riittää. Valitse hattu ostoskorissa.
Kesätarjous
Kaikista Elektroniikan testaus-kategorian tuotteista -5% heinäkuun loppuun asti, kun käytät ostoskorissa
kampanjakoodia KOMPO17
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Uutuusmalli
Peilitön valokuidun jatkoskone (hitsilaite) Swift-K11 + CL-03B katkaisulaite, jossa jopa 50.000 katkaisukertaa
+ kuitusäiliö! Kampanjahinta - 4100€ Tuotekoodi 2012008

www.worbis.fi
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Kesäkuussa 2007 Orbiksen tehtaalla rakennettiin pilottituote, joka päätyi
uudenlaiseen mobiilitukiasemaan Suomessa. Tukiaseman teknologiassa
radioyksikön sijainti siirtyi ylös mastoon, ja RF-tiedonsiirto vaihtui
suuremman kapasiteetin mahdollistavaan valokuituun. Pilotti oli siis
ensimmäinen Kuitu antenniin-sovellus, jota 10 vuotta myöhemmin
kootaan tuotantolinjallamme edelleen.
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T U O TA N T O

OptoMast – 10 vuotta
valokuitua antenneille
”Menestynyt OptoMast-tuote on syntynyt melkein vahingossa, kun asiakas tiedusteli eräästä
kotelosta”, kertoo Pasi Hopponen Orbiksen myynnistä. Uusi tuote syntyi nopeasti, sillä Orbiksen
tekninen osaaminen sekä tuotevalikoima kattoi jo entuudestaan kaiken tukiaseman tiedonsiirrossa tarvittavan: valokuitupaneelit, runkokuidun, kytkentäkotelon, valokuitujumpperit radiolle
sekä RF-jumpperit radiolta antenneille.
Uusi sovellusalue sai myöhemmin yleisnimen Kuitu antenniin (Fiber to the Antenna) ja Orbiksen
tuotteen nimeksi rekisteröitiin OptoMastTM. Tukiasemaa rakennettaessa kaapeloidaan myös
sähkönsyöttö aktiivilaitteille, joten tuoteperhe kasvoi muutaman vuoden päästä OptoMast
Power-tuotteella. Power kootaan valokuidun kanssa samalla periaatteella: runkokaapeli jaetaan
kytkentäkotelosta lyhyillä jumppereilla eri aktiivilaitteille. Power-kotelossa voi olla myös lisävarusteena vikavirtasuojauksia.

Teknologia syntyy käsityötaidoista
Kymmenen vuoden aikana on tuotteelle tapahtunut monta kehitysvaihetta, muun muassa kotelot ovat vaihtuneet ja kuitumäärä on muuttunut – alussa oli 8 kuitua, myöhemmin 10 ja nyt on 12 tai jopa 24
kuitua. OptoMasteja valmistetaan Orbiksen omassa tuotannossa, joka
sijaitsee Viron Sauessa. ”Se, että tuotanto on lähellä ja oma, helpottaa
tilausprosessia niin, että pystymme muuttamaan tuotetta nopeasti.
Asiakkaan ja meidän välissä ei ole kolmatta toimijaa, joka vaikuttaa
prosessiin tai tuotteistamiseen”, kertoo Hopponen.
Valmistusprosessi on tarkkaa käsityötä alusta loppuun. Orbiksen tehtaanjohtaja Asko Kaldas laskee: ”Kuitu-OptoMastin valmistukseen osallistuu eri työvaiheissa keskimäärin 6-7 eri henkilöä. Powerin tekemiseen
tarvitaan 1-2 henkilöä.” Valokuitulinja alkaa raakakaapelin kelauksesta
ja katkonnasta. Sen jälkeen tehdään suojaputkitus, asennetaan liittimet,
hiotaan, testataan mittalaitteilla ja tehdään loppuasennus koteloon.
Kaldas kertoo lisää lukuja: ”Toiminnanohjausjärjestelmän vaihdosta
johtuen tarkkoja lukuja OptoMasteista ei ole saatavissa. Arvioimme
toimitettuja ratkaisuja olevan Suomessa ja Virossa lähemmäs 30 000.
Huippuvuosi tuotannossa oli vuonna 2014, jolloin 4G-teknologian
rakentaminen Suomessa oli kiivaimmillaan. Orbikselta valmistui silloin
4227 kuitu-OptoMastia sekä 2817 Poweria.” Ja haastattelun aikana
toukokuussa 2017 OptoMasteja valmistui linjalta taas muutama lisää.

Tiesitkö, että:
Ensimmäinen pilotti asennettiin vuonna 2007

Tuotekehitystä helppouden ehdoilla
Orbiksen asiantuntijat ovat mukana jokaisen uuden version asennuksessa. Siinä nähdään, mitä
on hyvää, huonoa tai mitä vielä pitäisi parantaa jatkossa. Alusta asti tuote on kehittynyt tiiviissä
yhteistyössä teleoperaattorien sekä asennusyritysten edustajien kanssa. Orbiksessa teknisenä
osaajana sekä myyjänä toimii sama henkilö. ”Tästä on erittäin iso etu asiakkaallemme, koska
kaikki asiointi tapahtuu yhden henkilön kanssa alusta loppuun”, kertoo Hopponen. Koska Orbis
on riippumaton radiovalmistajista, muutokset ja liittimet pystytään tekemään juuri niin kuin
asiakas haluaa.
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Täydellisyyteen pyrkivässä OptoMastin tuotekehityksessä jokainen osa on mietitty asentamisen
helpottamiseksi. Esimerkiksi koteloiden sisällä ruuvit ovat samanlaisia valokuitu- ja powertuotteissa, minkä vuoksi niiden asentamisen pystyy tekemään samalla työkalulla. Toisena esimerkkinä kiinnitys on suunniteltu tapahtumaan kahdessa vaiheessa: tärkeää on nopea esikiinnitys
- putkiklemmari kiristetään ensin vetämällä ja lopullinen kiinnitys tehdään ruuvilla.

- Ensimmäinen OptoMast asennettiin Suomessa kesäkuussa
vuonna 2007
- Orbis OptoMast –tuotteita on asennettu kymmeniä tuhansia
- Orbis OptoMast –tuotteet kestävät vähintään 30 vuotta
- OptoMastit rakennetaan Orbiksen omassa tuotannossa Virossa
- Orbis on riippumaton radiovalmistajista, minkä vuoksi pystytään
tekemään asiakkaille räätälöityjä ratkaisuja

Pasi Hopponen

+358 400 411 198
pasi.hopponen@orbis.fi
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UNELMIESI
KONESALI?

Orbis nopeutti konesalikaapelien
valmistusta tehokkaammalla
mittalaitteella
Orbiksen tuotantoon hankittiin toukokuussa 2017 monimuotovalokuidun testauslaite MS12001, joka
mahdollistaa entistä suurempien kaapelimäärien valmistuksen. Uusi laite saatiin otettua käyttöön
juuri oikealla hetkellä vastaamaan OM3- ja OM4-tyypin konesalikaapelien kysynnän kasvuun.

M

onimuotokuitujen valmistusmäärä on lisääntynyt
Orbiksen tehtaalla Viron Sauessa vuoden 2017 alusta
lähtien, kun erilaisten valokuidun valmiskaapeleiden käyttö
on yleistynyt konesaleissa. Konesaliteknologiassa siirrytään
tänä päivänä suurempiin 40 ja 100 Gigan tiedonsiirtonopeuksiin, jonka vaatiman kapasiteetin valokuitukaapelointi
mahdollistaa. Konesalin suunnittelua ohjaa yleisellä tasolla
energiatehokkuus sekä laajennettavuus tulevaisuuden teknologioihin. Ne vaikuttavat suoraan tiedonsiirtokaapeloinnin
suunnitteluun, jossa kaapeleiden määrät ja väylät optimoidaan mahdollisimman tarkasti.
Orbiksen valmiskaapeli on pituudeltaan räätälöity asiakkaan suunnitelman mukaisesti sekä sen päihin lisätään
tuotantolinjalla liittimet. Prosessi on hyvin pitkälti tarkkaa käsityötä. Valmiskaapelin luotettavuus perustuu testilaitteella
tehtyihin mittauksiin, joilla varmistetaan tuotteen vaatimusten mukainen toimivuus. Valmiskaapelit nopeuttavat asennustöitä kohteessa - ja konesaliurakoissa on yleensä aina kiire.

Luotettavat konesalikaapeloinnit ja -järjestelmät

Läpimenovaimennus mitataan 2 minuutissa 24 liittimestä
Kanadalaisen JGR Optics Inc:n valmistama mittalaite MS12001
oli merkittävä noin 30 000 euron investointi Orbiksen tuotannossa, mutta hankintapäätös osui kysynnän kasvaessa juuri
oikeaan hetkeen. Laitteen käyttöönotto tapahtui nopeasti, sillä
sen ohjelmisto on sama kuin vastaavissa Orbiksella jo käytössä
olevissa yksimuotokuidun mittalaitteissa. Mittalaitteella voidaan
testata valon heijastus- ja läpimenovaimennus, joista yleensä
jälkimmäinen testataan monimuotokuiduista. Mittaustulokset
tallentuvat tietokantaan ja ne voidaan tulostaa kaapelin mukaan
lähtevään raporttiin, mikäli asiakas näin on halunnut.
Uusi laite koostuu moduuleista, joihin sisältyy 24 kanavan kytkin.
Se tarkoittaa, että kerralla saadaan testattua 24 liitintä, kun
aiemmassa Orbiksen laitteessa käsiteltiin liitin kerrallaan.
”24 liittimen mittaamiseen menee nyt 2 minuuttia, mutta paljon
pidempi aika testaamisesta menee liitinten puhdistamiseen,
puhtauden tarkistamiseen mikroskoopilla sekä liitinten kytkemi-

Konesalin koosta riippumatta autamme turvaamaan ketterät asennustyöt ja konesalin vakaan
toiminnan. Olemme enemmän kuin tavarantoimittaja, sillä meiltä saat asiantuntevaa tukea
viisaaseen ennakointiin sekä tuotteiden ominaisuuksien ja päivitettävyyden arviointiin.

KAIKKI KERRALLA OIKEIN
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seen mittauspaneeliin”, kertoo Orbiksen tehtaanjohtaja
Asko Kaldas. Testaus ei siis suoraan nopeudu 24 kertaiseksi. Kaldas jatkaa: ”Kuitenkin ensimmäisellä viikolla
prosessi nopeutui jo 2,5 kertaisesti. Kehitämme nyt muita
testaamisen osia, esimerkiksi hankimme vielä mikroskoopin, joka ilmaisee testaajalle punaisella ja vihreällä
valolla, onko liitin riittävän puhdas eikä likaisuutta tarvitse
arvioida näyttöä ihmettelemällä.”
Uudella laitteella voidaan saman tien testata turkooseja
OM3- ja magentoja OM4-kaapeleita. Kaldas kuitenkin
huomauttaa: ”Tiedämme jo millaisin itse tehdyin lisävarustein saamme sen pian myös mittaamaan vanhempia OM1-monimuotokaapeleita.” Sauen tehtaan työntekijät kehuvat yhteen ääneen uutta laitetta:
”Erittäin hyvä ja nopea!”

Jukka Korhonen

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

orbis.fi/konesalit
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Konesalit
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SOVELLUS

Sovellustarina
Kuuluvuus sisätiloissa

Tampereen
Rantatunneli
”Ei tarvitse olla lakki kourassa”
Tampereen itä- ja länsilaidat yhdistävä
2,4-kilometrinen Rantatunneli avautui
liikenteelle syksyllä vuonna 2016.
Alusta asti intohimoja puolesta ja
vastaan herättänyt suurhanke
urakoitsijoineen on jatkuvasti suurennuslasin alla, joten kaiken on syytä toimia
alusta asti – myös mobiiliverkon.
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Tampereen Rantatunneli avautui syksyllä 2016

Tampereen Rantatunneli

E

mpower Oyj on monialayritys, jonka tietoverkkopalveluiden osasto on vastuussa Rantatunnelin sisäpeittoratkaisun toteuttamisesta. Ratkaisun avulla tunneliin saadaan kaikkien kolmen operaattorin verkot, varaus mahdolliselle tulevalle toimijalle – ja autoradionkin pitäisi kuulua. Käytännön vastuun erikoislaatuisesta, kaksi ja puoli kuukautta kestäneestä työmaasta on kantanut alusta loppuun
kenttäpäällikkö Kimmo Eliander. ”Yleensä rakennamme verkkoja mastoissa ja vinteillä, mutta nyt
mentiin maan alle”, kertoo Kimmo. ”Tunneli oli jo louhittu ja kaapelihylly laitettu, mutta muuten oli
pimeätä, märkää ja lattia melkoista perunapeltoa.”

Verkko edellä
Syy siihen, että sisäpeittotekniikka piti asentaa alkutekijöissään olevaan tunneliin, on yksinkertainen:
nykyaikaisen moniurakoitsijahankkeen ohjaamisesta ei tulisi mitään, jos maan alla työskenneltäisiin
puhelinpimennossa. ”Kumppaniyritykseltä saatiin käyttöön isoilla pyörillä kulkeva saksinosturi, ns.
kuukiipijä”, kertoo Eliander. ”Kovin tukevasti se ei epätasaisella lattialla seissyt, mutta sillä päästiin
kiinnittämään kaapeli.” Juuri kummankin kaistan katossa kulkeva 1-5/8” kaapeli on Rantatunnelin
sisäpeittoratkaisun sydän. ”Noin suuren kapasiteetin tarjoava vuotava RF-kaapeli on melkoista jöötiä”,
naureskelee Eliander, jolla on toimistossaan ranteenvahvuinen kaapelinpätkä muistona. ”Kahden
kilometrin kaapelikelat olivat valtavia.”

Syvenevää yhteistyötä
Niin RF-kaapeli asennustarvikkeineen kuin tunnelissa kulkeva kuituverkkokin on rakennettu Orbiksen komponenteista. ”Tarjonta osui tässä keississä harvinaisen hyvin kohdilleen”, kuvailee Kimmon
kanssa pitkään yhteistyötä tehnyt Orbiksen yhteyspäällikkö Pasi Hopponen. ”Monioperaattoriverkkoon
eivät kelpaa mitkä tahansa komponentit, mutta asiakas ei joutunut shoppailemaan ympäriinsä kaiken
tarvittavan löytyessä meiltä.” Kimmon asiakkuus Orbiksen Pasin kanssa onkin vuosien mittaan muokkautunut melkeinpä kaverisuhteeksi, jossa saadaan sanoa asiat suoraan. ”Niin sen pitää ollakin”,
virnistää Kimmo. ”Ei tarvitse olla lakki kourassa kuin pankissa.”
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Mistä arvo syntyy
Eliander vakavoituu myös miettimään syventyneen
yhteistyön syitä. ”Orbiksella on hieman parempia tuotteita ja toimitukset pelaa”, hän toteaa. ”Lisäksi tuotteet on
testattu itse tai yhdessä operaattorien kanssa kuunnellen
myös kehitysehdotuksia kentältä. Ilman muuta suosittelisin Orbista – ja olen suositellutkin.” Orbiksen kaltaisen
toimittajan tarjoama arvo syntyy myös työaikaa säästävistä
yksityiskohdista – vaikkapa sopivista asennustarvikkeista.
Orbiksen Pasin sanoin: ”Asiakas tietää tosi paljon, mutta me
tuodaan hienosäätö.” Orbiksen osuus Rantatunnelihankkeessa ei jää kuitenkaan pelkkään materiaalien
toimittamiseen. ”Vuokrasimme Orbikselta mittalaitteet
verkon lopputestaukseen, jolla tilaaja hyväksyy verkon
käyttöönsä”, kertoo Kimmo. ”Tämä on sellainen paikka,
että jos jotain tapahtuu, niin yhteyksien on pakko pelata.”

Kerran elämässä -hanke?
Ennen Rantatunnelia Elianderin pitkän uran suurin työmaa
oli liikekeskus Ideapark. ”Yleensä sisäkuuluvuusurakat
ovat juuri ostoskeskuksia, parkkihalleja ja uusia energiatehokkaita taloja”, hän kertoo. ”Rantatunneli oli erilainen
ja haastavampi.” Toista Rantatunnelin kaltaista urakkaa
Kimmo ei usko ainakaan Tampereella näkevänsä. ”Hienoa, kun pääsee jättämään sormenjäljen tuollaiseen isoon
työmaahan”, hän summaa. ”Tärkeintä on, että verkko toimii
ja käyttäjät ovat tyytyväisiä.”

Pasi Hopponen

+358 400 411 198
pasi.hopponen@orbis.fi
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Sovellustarina
Kuuluvuus sisätiloissa

SOVELLUS

Kuitu kotiin

”Asiantuntemus tulee
kaupan päälle”
Kiinteistöalan moniosaaja Are paiskii töitä putkiremonteista ja sisäkuuluvuusratkaisuista kokonaisurakoihin niin uudisrakennus- kuin saneeraustyömaillakin ympäri
Suomea. Projektinhoitaja Marko Ylösmäki on koko ajan vastuussa 2–3 työmaan
toteuttamisesta Uudellamaalla. Millä tavoilla hyvä suhde tavarantoimittajaan voi
helpottaa työmaan arkea?

H

elsingin Tammisalossa sijaitseva Onnitalo tarjoaa hoiva-,
asumis- ja kuntoutumispalveluita noin 40 ikääntyneelle
asukkaalleen. Viime syksynä alkanut talon peruskorjaus on
toteutettu vaiheittain, jolloin asuminen on häiriintynyt mahdollisimman vähän. Vaikka työmaa on vielä käynnissä, kulkee
elämä valmistuneissa osissa jo rauhallisissa uomissaan.
Are toimii Onnitalon saneeraustyössä kokonaisurakoitsijana,
jonka vastuulla on niin itse rakennusurakointi kuin talotekniikan sähkö-, ilmanvaihto- ja putkityötkin. ”Kokonaisvaltaisuus on Aren valtti”, kertoo niin Onnitalon kuin muutaman
muunkin kohteen sähkötöistä vastaava projektinhoitaja
Marko Ylösmäki. ”Tilaajalle on aina helpompaa olla tekemissä yhden tekijän kanssa.”

Rutiinitöitä ja haasteita
Tietoliikenteen osalta Onnitalo ATK- ja kuitusaneerauksineen ei tarjonnut Ylösmäelle suurtakaan
haastetta. ”Rutiinikohde”, hän kuittaa. ”Ainoa erikoispiirre on ollut, että talon toiminnan pitää
jatkua mahdollisimman vähin keskeytyksin koko remontin ajan.”
Mutta kaikki kohteet eivät ole yhtä yksinkertaisia. ”Esimerkiksi Hyvinkään sairaalan sisäkuuluvuusverkko on vaativampi projekti”, Marko luonnehtii. ”Koko alue on suunnittelijoille vähän uutta.”

Konsultoiva tavarantoimittaja
Oli kyseessä sitten yksinkertainen linjasaneeraus tai vaativampi kokonaisuus, täytyy valmiin työn
täyttää viranomaisvaatimukset ja suunnittelijan antamat spesifikaatiot. Ylösmäen tehtävänä on
selvittää, miten siihen päästään – ja siinä myös tavarantoimittajan asiantuntemus astuu kuvaan.
”Olen tehnyt Orbiksen kanssa yhteistyötä viisi vuotta, ja heistä on ollut paljon apua”, kertoo
Ylösmäki. ”Melkeinpä joka kohteessa tulee ehdotuksia paremmista vaihtoehdoista, ja myös
ensimmäisenä tieto mahdollisista määräyksien muutoksista.”

11

Omistautumista asiakkaalle
Orbiksen puolelta niin Ylösmäen kuin muidenkin arelaisten tarpeista huolehtii pääsääntöisesti
asiakkuuspäällikkö Harri Mutanen. Harrille kertyykin yksistään Aren eri konttoreissa kiertämisestä vuosittain hyvinkin 15 000 kilometriä. ”Tiivis asiakassuhde tuo asioiden hoitamiseen
sekä syvyyttä että helppoutta”, sanoo Harri. ”Kun Marko voi soittaa pienimmissäkin asioissa,
olen hoitanut hommani oikein.”
Aren Ylösmäki on myös tyytyväinen yhteen yhteyshenkilöön. ”Harri on vähän niin kuin tekninen
tuki”, hän luonnehtii. ”Olisihan samat tuotteet saatavissa tukussakin, mutta Orbiksen kanssa
asiantuntemus tulee kaupan päälle.”

Tukena muuttuvassa työssä
Tiedonsiirron suunnittelu- ja asennustöissä pitää jatkuvasti nojata eteenpäin ja seurata
uusimpia teknisiä vaatimuksia sekä viranomaismääräyksiä. Varsinkin sisäkuuluvuusratkaisut
vaativat erikoisosaamista, jota Suomessa ei löydy moneltakaan urakoitsijalta. ”Joskus suunnitelmat voivat olla vanhentuneet jo työmaan alkaessa”, kertoo Ylösmäki. ”Orbis on mukana
myös virallisissa työryhmissä ja osaa kertoa, mitä pitää muuttaa.”

Yllätyksettömyys on etu
Aikataulultaan tiukoilla monen urakoitsijan työmailla yllätyksiä ei kaivata. Ennustettavuus onkin
hyvä syy ylläpitää toimivaksi osoittautunutta yhteistyösuhdetta Orbiksen kanssa. ”Kuitutoimitukset ovat olleet aina ajoissa työmaalla eikä tavara ole loppunut kesken”, kehuu Ylösmäki.
”Ja Harri vastaa nopeasti yhteydenottoihin.” Orbiksella ollaan samaa mieltä. ”Me teemme asiakkaille näitä juttuja, eli on tärkeää ymmärtää asiakkaan tarpeita”, sanoo Harri Mutanen. ”Arelle
on tärkeää pysyä kilpailukykyisenä ja tehdä hommat kerralla oikein. Me autamme heitä siinä.”

Harri Mutanen

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

Kiinteistöjen tiedonsiirto

TEKNOLOGIA

Kuitu kotiin
Konesalit

Orbiksen häntäkuitujen,
kytkentäkuitujen ja valokuituadapterien väristandardit

V

ärillä ei ole väliä - valokuidun teknisten ominaisuuksien kannalta. Värejä käytetään optisessa
kaapeloinnissa ilmaisemaan kuitutyyppiä, hiontaa ja kuitujen järjestystä. Suomessa ei ole kansallista standardia valokaapeleiden värijärjestelmästä, mutta aiheesta on annettu ohjeistusta ST-kortissa 601.02. Yleisesti käytössä on kaksi värijärjestelmää: FIN2012 ja ANSI/TIA 598-D.
Orbis on päättänyt siirtyä noudattamaan toimittamissaan tuotteissa vakioituja värejä. Siirtymäaika on
tuoteriippuvainen ja uudet hankinnat toteutetaan seuraavasti.

Orbis Oy haluaa tällä muutoksella helpottaa asennustöitä niin, että liittimen väristä voidaan todentaa käytettävä
kuitutyyppi. Esimerkiksi monimuotokuiduissa OM1 ja OM3 on ollut mahdollista käyttää beigeä ja turkoosia, mutta jatkossa värit ovat vakiot. Orbiksen myymien kytkentäkuitujen värit perustuvat ANSI/TIA 598-D standardiin.
Yksimuoto OS2
Monimuoto OM1
Monimuoto OM3
Monimuoto OM4

Keltainen
Beige
Turkoosi
Pinkki

KEL
BEI
AQU (Aqua)
MAG (Magenta)

Yksiväriset häntäkuidut noudattavat samaa värilogiikkaa kytkentäkuitujen
kanssa, mutta värisarjallisessa häntäkuitupakkauksessa on 12 kappaletta eri värisillä kaapelivaipoilla merkattua kuitua. Värit ovat Orbiksella
FIN2012-standardin mukaisessa järjestyksessä: sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi, ruskea, turkoosi, musta, violetti, vaaleanpunainen ja punainen.

Sisäpeittoverkon antennit
Omni Sencity® Ultra
1399.17.0120

PEAR™ S5490i

MIMO Omni
YA-30NF

PEAR™ S5491i

Tilaa uusi
Orbiksen katalogi
NYT >>

Omni YA-18NF

Omni YA-17NF

PEAR™ M4936i

PEAR™ S5591i

MIMO Omni
YA-31NF

PEAR™ M5277i

Katalogissa on mukana valintataulukko, josta nopeasti
voi vertailla antennien tärkeimmät ominaisuudet.
Tilaukset: asiakaspalvelu@orbis.fi
Puh. 020 478 8900

Optisten liittimien ja adapterien värejä koskevia määrittelyitä on esitetty muun muassa standardissa SFS-EN
50173-1 ja ANSI/TIA 598-D. Orbiksen värit ovat:
Yksimuoto UPC
Yksimuoto APC
Monimuoto OM1
Monimuoto OM3
Monimuoto OM4

Sininen
Vihreä
Beige
Turkoosi
Pinkki

SIN
VIH
BEI
AQU (Aqua)
MAG (Magenta)

Liittimen taivutussuoja voi olla eri värinen, ja usein se on valkoinen.
OM3 ja OM4 tyypin kuiduissa kaapeli ja liitin ovat samanvärisiä.

Harri Mutanen

+358 400 432 576
harri.mutanen@orbis.fi
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Ota meihin yhteyttä
020 478 8600
asiakaspalvelu@orbis.fi

Worbis verkkokauppa
www.worbis.fi
worbis@orbis.fi
Puh. 020 478 8600

Worbis noutomyymälä
Vanha Kaarelantie, 9
B-ovi, 1.krs.
Arkisin 7-16

