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5G

TEKNOLOGIA

5G voidaan jo huomioida
kiinteistöjen suunnittelussa
ja rakentamisessa
Vuonna 2019 valmistuva 5G-verkkoteknologia kannattaa ottaa
huomioon uusia rakennuksia suunniteltaessa ja rakennettaessa,
jotta tulevaisuuden mobiilipalveluita voidaan käyttää sisätiloissa.

Jos mobiiliverkon signaali ei langattomasti pääse sisätiloihin, se voidaan tuoda perille asti RF-kaapeleilla ja
antenneilla. Kiinteistöjen sisällä ja maanalaisissa tiloissa mobiiliverkon kuuluvuutta parantavaa ratkaisua
kutsutaan sisäpeittoantenniverkoksi. Tarve erilliseen sisäpeittoon ei vähene, sillä tulevaisuuden tiedonsiirtomäärien ja siirtonopeuksien edellyttämät korkeat taajuudet kantavat vain lyhyitä matkoja ja läpäisevät heikosti rakennusmateriaaleja.
Tuleva 5G-verkkoteknologia käyttää 3500 MHz taajuutta, mikä on verkon komponenttienkin tekninen vaatimustaso. Tulevaisuuden mobiilipalvelujen saatavuus mahdollistuu, kun valitaan jo nyt rakennettavaan antenniverkkoon 5G-taajuuksiin kykenevät komponentit.

Huomaamaton 5G-antenni
Verkon antenneilta vaaditaan yleensä teknisen suorituskyvyn lisäksi
ulkonäöllisiä seikkoja. Arkkitehdit toivovat mahdollisimman pieniä,
huomaamattomia ja kauniisti muotoiltuja tuotteita. Toiveen täyttää
Orbiksen uusin 5G-yhteensopiva antennimalli (3005985), joka on
mobiilitaajuuksille (698-4000 MHz) suunniteltu ympärisäteilevä
antenni. ”Tämä malli on herättänyt kiinnostusta suunnittelutoimistoissa”, sanoo Jari Koskinen, Orbiksen RF-tuotteiden asiantuntija. Hän
ennustaa uudelle antennille kysyntää 5G-verkkoon.
Antennien lisäksi Orbiksen valikoimasta löytyvät kaikki 3500 MHz:iin
tai sitä suurempaan taajuuteen yltävät verkkokomponentit, mukaan
lukien tehojakajat, hybridit ja tapperit. Koskinen näkee viisaana
5G-tuotteiden valitsemisen jo tänään: ”Pidän sitä investointina tulevaisuuteen.”

Jari Koskinen

+358 400 457 678
jari.koskinen@orbis.fi
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5G yhteensopivat tuotteet
suoraan verkkokaupastamme!
Luo tunnukset verkkokauppaamme:
www.worbis.fi/profile
Nähdäksesi kattavan 5G-tuotevalikoiman:
www.worbis.fi/5g-yhteensopiva
Rekisteröityneenä verkkokaupan käyttäjänä saat myös
monipuolisia etuja!

Ympärisäteilevät antennit
N- tai 4.3-10-liittimellä
Kuvassa olevan antennin
tuotekoodi: 3005122

Hybridit 2x2 tai 4x4, 200W
Kuvassa olevan hybridin
tuotekoodi: 3004426

Tehojakajat 2x2
liittimellä 7/16

Tapperit 2:1, 3:1, 4:1...1000:1,
N-, 7/16- tai 4.3-10-liittimellä

Kuvassa olevan tehojakajan
tuotekoodi: 3004206

Kuvassa olevan tapperin
tuotekoodi: 3002649

Sisäkuuluvuusverkkojen komponentit nyt SLO:lta
Samassa kuuluvuusverkossa voidaan välittää eri operaattoreiden signaaleja ja useita
taajuuksia. Laajakaistaiset verkkokomponentit tukevat monioperaattoriverkkoa ja kattavat kaupallisten operaattorien lisäksi myös viranomaisten VIRVE-taajuudet. Toistaalta
tulevaisuuden mobiilipalvelujen saatavuus mahdollistuu, kun valitaan jo nyt rakennettavaan antenniverkkoon 5G-taajuuksiin kykenevät komponentit.
Laajakaistaisissa tuotteissa taajuusalue on välillä 380 MHz-2700 MHz ja 5G-yhteensopivissa komponenteissa taajuus
on yli 3500 MHz. SLO:n kautta saatavissa oleva Orbiksen valikoima sisältää nyt näihin kahteen tarpeeseen kaikki kuuluvuusverkon rakentamisen komponentit.
Orbis on kesällä mukana SLO:n urakoinnin ajankohtaispäivillä Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Syksyllä tapahtumia on
tulossa lisää.
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Orbis OptoMast

TM

Valokuitu- ja sähkökaapeloinnin kokonaisratkaisu

Yksityiskohdilla on merkitystä

5G
Lue lisää ja tilaa esite

www2.orbis.fi/optomast-esite

OptoMast™ Smart City ottaa haltuun
älypylvään, 5G:n ja IoT:n kaapeloinnin
Tulevaisuuden älykaupungissa tietoa tuottavat lukuisat palvelut, ja
palvelut myös muokkautuvat tiedon perusteella. On yhä kriittisempää, että
tieto kulkee varmasti perille asti. Uusi teknologia perustuu antureihin ja
verkkoon liitettyihin laitteisiin, jotka tarvitsevat toimiakseen tiedonsiirtoja sähkönsyöttökaapelointia. Orbiksen OptoMast™-tuoteperheen uusi
Smart City-sukupolvi on helposti asennettava ja luotettava kaapelointiratkaisu esimerkiksi älypylväille, IoT-sovelluksiin ja mobiiliverkon tukiasemille.
Jo vuodesta 2007 Orbiksen valmistamat OptoMast™-tuotteet ovat palvelleet kymmenien
tuhansien mobiilitukiasemien kaapelointiratkaisuna tiedonsiirron ja sähkönsyötön
tarpeissa. OptoMast™-ratkaisussa valmiiksi mietityt lukuisat yksityiskohdat mahdollistavat sujuvan ja kustannustehokkaan asennuksen sekä luotettavan, ääriolosuhteissakin toimintavarman kaapeloinnin. Tuotteen toimitusketju pystytään mukauttamaan joustavasti rakentamisaikatauluihin.

OptoMastTM sopii
• Mobiiliverkon 2G-, 3G-, 4G- ja 5G
-tukiasemiin (Kuitu antenniin, FTTA)
• Älypylväiden sovelluksiin esim.
LED-valaistus ja turvakamerat
• Radiolinkeille
• IoT-sovelluksiin
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Älypylväässä ja 5G-tukiasemassa pieni koko on valttia
Yksi osa tulevaisuuden kaupunkikuvaa ovat älypylväät, joihin on integroitu useita toiminnallisuuksia; esimerkiksi ohjattavaa led-valaistusta, näyttötauluja, langattomien verkkojen tukiasemia,
valvontakameroita tai sääasemia. OptoMast™ Smart City-kaapelointi voi tällöin palvella useita eri
laitteita.
Älypylvässovelluksessa sekä 5G-tukiaseman mastossa kaapelointiin eniten vaikuttava tekijä on
käytettävissä olevan tilan rajallisuus. Uusissa OptoMast™-tuotteissa tilansäästöä on saatu aikaan
kahdella tavalla.
Kytkentöjen tarvitseman tilan määrittävät kaapeleiden läpiviennit, taivutussäteet sekä liitinten
koot. Ensimmäiseksi kytkentäkotelo suunniteltiin uudestaan mahdollisimman pieneksi. Mikäli
sähkönsyöttöön tarvitaan sulakkeita, ne siirrettiin erilliseen maston alaosaan asennettavaan
sulakekoteloon.
Toinen tapa säästää tilaa on hybridikaapeli tai -kotelo. Hybridikaapelissa valokuitu- ja sähkönsyöttö kulkevat samassa kaapelivaipassa, ja ne erotellaan vasta kytkentäkotelossa. Hybridikaapeli voi toimia sellaisenaan ilman koteloa esimerkiksi yhden laitteen IoT-sovelluksessa. Vaihtoehtoisesti hybridi toteutetaan niin, että erilliset tiedonsiirto- ja sähkökaapelit kytketään yhdessä
yhteisessä hybridikotelossa.
Lisää tietoa uusista OptoMast™ Smart City-sukupolven ensimmäisistä versioista saa nyt Orbiksen
myynnistä. Tuotekehitys jatkuu, sillä uusien palveluiden ja teknologian kehitys vaikuttaa luonnollisesti myös kaapelointiratkaisuihin.

Orbis Oy esitteli uutta OptoMastTM-tuotetta Jyväskylän messuilla
Orbis Oy oli mukana SähköTeleValoAV -messuilla Jyväskylässä
7-9.2.2018. Tapatumassa julkaistiin uusi 5G-verkkoihin sopiva
Orbis OptoMastTM-tuote. OptoMastTM oli nähtävissä Ecotelligentin
osastolla D-238 osana puurakenteista tietoliikennemastoa.

Lue lisää ja tilaa esite

www2.orbis.fi/optomast-esite
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Valokuitu

UUTUUS: Pölysuojatut adapterit

Orbikselta saa nyt valokuituadaptereita, joissa on sisäänrakennettu pölysuojain, joka peittää adapterin zirconia-hylsyn. Swing-suljin avautuu ja sulkeutuu automaattisesti, kun liitin
kytketään tai irrotetaan adapterista. Näin irroitettavia suojatulppia ei enää tarvita.
Valikoimastamme löytyvät sekä LC että SC –liitintyypit, koot SC simplex ja duplex, LC duplex
ja quattro, kuitutyypit yksimuoto sekä monimuoto OM3 ja OM4. Tuotteet ovat saatavilla
myös Orbiksen verkkokaupasta.
Tärkeimmät edut:
•
•
•
•

Vähemmän pölystä johtuvia korjauskustannuksia
Tiivis kiinnitys, joka estää heilumisen tärinässä
Suojaa silmää laser-säteeltä
Turvallinen ja helppo asennus sekä irroitus ja nopea mittaus (koska suojatulppia ei ole)

Tekniset ominaisuudet/optiot
•
•
•
•

Sisäänrakennettu pölysuoja
Automaattisesti avautuva ja sulkeutuva suljin
Yhteensopivuus yleisten kaapelikokojen ja kuitutyyppien kanssa
Vaihtoehdot: SC simplex/duplex, LC duplex/quattro

Harri Mutanen

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

Jakamotuotteet
- Kaikki yhdestä paikasta!
Rakensitpa sitten tietoliikenneverkkoja asuintaloihin, toimistotiloihin, liike- ja kauppakeskuksiin tai
muihin julkisiin rakennuksiin, saat kaiken tarvittavan
Orbikselta.
Kaapelointiin sisältyy aina myös mekaniikkaratkaisuja, joiden avulla kytkennät voidaan tehdä
järjestelmällisesti ja suojatusti. Kaappeja, räkkejä
sekä niiden tarvikkeita käytetään pääasiassa
jakamotiloissa. Kaikki mekaniikkatuotteemme ovat
käytössä testattua, kestävää laatua. Ne toimitetaan
nopeasti lähialueilta, joko Orbiksen varastosta tai
suoraan tehtaalta työmaalle - jopa muutamassa
arkipäivässä.

Lue lisää ja tilaa esite:
www2.orbis.fi/jakamotuotteet-esite

Katso videot aiheesta

www2.orbis.fi/valokuitupaneelit-video

www2.orbis.fi/valmiskaapelipaneelit-video
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TUOTEUUTUUS

Sisäkuuluvuus
Langaton verkko

Cel-Fi ratkaisee kuuluvuusongelmat
pienissä sisätiloissa
Cel-Fi PRO soveltuu pienille yrityksille, joilla on tarve parantaa 3G- ja 4G/LTE-verkon kuuluvuutta sisätiloissa.
Aikaisemmin 1-20 henkilön tarpeisiin sopivaa ja järkevän hintaista ratkaisua ei ole ollut Suomessa saatavilla.
Älykäs toistin Cel-Fi PRO koostuu laiteparista, jonka käyttöönottaminen on helppoa ja nopeaa.

Parempi kuuluvuus nopeasti
Cel-Fi PRO:n voi tilata DNA:n yritysmyynnistä valmiiksi asennettuna – parhaimmillaan asennus tapahtuu alle
puolessa tunnissa.Rakennuksen ulkopuolella täytyy olla riittävä operaattorin mobiiliverkon peitto, sillä Cel-Fi
PRO ei voi vahvistaa signaalia, jos sitä ei ole saatavissa. Jos Cel-Fi-järjestelmälle riittävää tukiaseman signaalia
on vaikea saada sisätiloihin saakka, voidaan siihen lisätä erillinen ulkoantenni.
Käyttökohteita Cel-Fi PRO -kuuluvuustoistimelle ovat kiinteistöt, joissa rakenteet estävät mobiiliverkon langattoman RF-signaalin pääsyn sisätiloihin. Näitä ovat esimerkiksi maanalaiset tilat tai rakennukset, joissa on
käytetty uusia, energiatehokkaita rakennusmateriaaleja.
Cel-Fi PRO toimii vain DNA:n mobiilitaajuuksilla. Toistimen patentoitu teknologia estää sitä häiritsemästä muuta
mobiiliverkkoa. Cel-Fi PRO on käytössä kymmenillä operaattoreilla kautta Euroopan. Cel-Fi -tuotteiden maahantuoja on Orbis Oy.

Anu Peussa

+358 400 902 402
anu.peussa@orbis.fi
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Muistilista sisäpeittoverkon
tarjouspyyntöä tekevälle
Mobiiliverkon sisäkuuluvuutta parantavan sisäpeittoverkon rakentaminen vaatii useiden
asioiden huomioonottamista. Tässä on lyhyt muistilista, mitä asioita Orbiksen tarvitsee
tietää, jotta voimme tarjota parhaan mahdollisen tarjouksen tarpeitasi varten.

Kohteen tiedot
•
•
•
•
•
•
•

Osoite
Kiinteistön tyyppi: kerrostalo, toimistotila, teollisuus, muu
Onko kiinteistö: uusi, rakenteilla vai olemassa oleva
Kerrosten ja huoneistojen määrä
Rakennuspiirustukset, tasokuvat, LVIS-piirustukset
Rakentamisaikataulu
Onko kiinteistössä teletiloja, ja jos on, niin missä sekä paljonko tilaa on (toistimien tai
tukiasemien sijoitus)

Verkon tarpeet
•
•
•
•

Mitä mobiiliverkkoja tarvitaan: Mobiilioperaattorit 2G, 3G, 4G, 5G / Virve / Kaikki
Käyttäjämäärät kiinteistössä
Kuuluvuuskartoitus ja sen mittaustulokset (jos on)
Esisuunnitelma verkosta, komponenttilista ja kaapelointikuvat (jos on)

Tarjouksen kattavuus
Haluan tarjouksen, joka sisältää
 Avaimet käteen eli kaikki projektin vaiheet
 Projektin hallinta
 Kuuluvuuskartoitus
 Verkon suunnittelu
 Verkon rakentaminen
 Materiaalit
 Verkon loppumittaukset ja dokumentointi
 Verkon hyväksyntä
Lähetä tarjouspyyntösi asiakaspalveluumme asiakaspalvelu@orbis.fi
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T U O TA N T O

Cat-kaapelit

Orbis Cat6A valmiskaapeliratkaisut konesaliin
Konesalien parikaapelointiin soveltuvat valmiskaapelit ovat uusin lisäys Orbiksen
oman tuotannon palveluihin. Orbiksen Cat6A U/FTP valmiskaapelit on päätetty
molemmista päistä liittimiin ja sidottu yhteen kaapelinipuksi. Kaapelin pituus sekä
kaapeleiden lukumäärä nipussa (1-6) ovat valittavissa asiakkaan toiveiden mukaan.
Liittimet ovat RJ45 Keystone yhteensopivia.
Vaihtoehdot kokoonpanoihin:
1. Cat6A valmiskaapeli, jossa kaapelin molemmat päät
on päätetty liittimiin ja kaapelit on niputettu yhteen
2. Cat6A valmiskaapelimoduuli, jossa kaapelin molemmat päät
on päätetty 6 liittimen moduuliin
Moduuli on kooltaan 93x18x90mm (LxKxS) ja se asentuu räkkiin kiinnitettävään paneelikehikkoon. Kehikkovaihtoehtoja on
kolmenlaisia: Cat-paneelikehikko, jota on kaksi mallia;
4 moduulille ja 8 moduulille, molempien korkeus 1U, tai Orbiksen modulaarinen paneelikehikko 1U, johon mahtuu 4 parikaapeli- tai valokuitumoduulia.

Valmiit kokoonpanot nopeuttavat asennusta
Valmiiksi liittimillä päätetty kaapeli on nopea asentaa konesalissa. Kuuden liittimen moduuli nopeuttaa asennusta
entisestään. Valmiiksi niputettuja kaapeleita on myös helpompi käsitellä asennuksen aikana. Valmiskaapelit voidaan
lisäksi kytkeä jo tehtaalla valmiiksi molemmista päistä paneeleihin tai paneelikehikkoihin.
Tärkeimmät edut
• Nopea ja helppo asennus: räkkiasennukseen valmiit, päätetyt Cat6A-kaapelit
• Orbiksen valmiskaapelien toimivuus varmistetaan mittaamalla tuotannossa ennen toimitusta
Tärkeimmät tekniset ominaisuudet
• Kaapelityyppi: simplex U/FTP. Kaapelin halkaisija: 7,4 mm
• Sisäkäyttöön ja CPR-luokiteltu
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Konesalit

Asenna valokuidut nopeammin konesaliisi
Tiedonsiirron määrä kasvaa jatkuvasti ja kehittyvä konesaliympäristö tarvitsee helposti ylläpidettävää tekniikkaa.
Valokuitu on kapasiteetiltaan suurin, luotettavin ja skaalautuvin väline nykyaikaisten konesalien tiedonsiirtotarpeisiin.
Konesaleja rakennettaessa ja päivitettäessä jokainen kiireellisessä projektiaikataulussa säästetty minuutti nopeuttaa
konesalin käyttöönottoa. Erilaisten valokuidusta valmistettujen valmiskaapeleiden käyttö onkin yleistynyt konesaleissa. Valmiskaapeli on määrämittaan katkaistu kaapeli, jonka molemmissa tai toisessa päässä on kuituliittimet
valmiina.
Valmiskaapeleiden käytöllä on monia etuja: saat juuri tarpeeseesi sopivat kaapelit, vältät aikaa vievän jatkosten tekemisen (hitsaus) ja säästät testaamiseen kuluvassa ajassa. Mahdolliset viallisista komponenteista johtuvat korjaukset
vähenevät, kun kaapeleiden toimivuus on jo valmiiksi testattu.
Orbiksen valmiskaapelituotteet ovat nykyaikainen ratkaisu konesalien tarpeisiin. Konesaliasennuksiin käytetään tyypillisesti 48- tai 96-kuituisia paneeleja, jotka on varustettu SM-, OM3- tai OM4-monimuotokuidun kaapeleilla ja liittimillä.
Liitinvaihtoehtoja ovat: LC-, MPO ja MTP. Orbiksella on valmius toimittaa myös uutta OM5 -kaapelointia.

Kaapelointi kerralla oikein
Orbiksen omassa tuotannossa Viron Sauessa lähellä Tallinnaa valmistetaan asiakaskohtaisia valmiskaapeleita
nopealla toimitusajalla.
Ennen toimitusta valmiskaapeleiden toimivuus varmistetaan huolellisesti testaamalla. Kaapelin läpimeno- ja
heijastusvaimennus testataan mittalaitteella ja mittaustulokset tallennetaan tietokantaan. Halutessasi nämä
mittaustulokset voidaan liittää kaapelin mukana lähtevään raporttiin.
Orbis valmistaa valokuidun lisäksi myös Cat6 ja Cat6A -runkokaapeleita. Korkealaatuiset tuotteet varmistavat
toimivan kokonaisuuden. Orbikselta saat konesalin kaapelointituotteet käyttövalmiina ja tarvittaessa valmiiksi
asennettuna. Lisäksi tarjolla on asiantuntijoidemme tukea tuotteiden ominaisuuksien ja päivitettävyyden arviointiin.

Lue lisää ja tilaa opas

www2.orbis.fi/konesali-opas
Heikki Saukko

+358 400 502 217
heikki.saukko@orbis.fi
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Kuuluvuus sisätiloissa

BLOGI

Kiinteistöjen tiedonsiirto

Vertailu vaihtoehdoista
sisäkuuluvuuden parantamiseen
Keväällä 2018 mobiiliverkon sisäkuuluvuuden ongelmat ovat vihdoin nousseet yleiseen keskusteluun. Energiatehokkaat rakennusmateriaalit estävät lämmön karkaamisen, mutta myös langattoman signaalin pääsyn sisälle.
Helppoa, kaiken korjaavaa ratkaisua ei ole olemassa, mutta useita vaihtoehtoja on saatavilla.
Mobiiliverkon RF-signaalia ei ole yhtä yksinkertaista toimittaa kuin sähköä tai vettä, koska on olemassa useita
operaattoreita ja eri verkkoteknologioita. Myös ympäristö vaikuttaa kuuluvuuteen. Jos tänään kuuluu, huomenna uusi naapuritalo voi estää yhteyden. Mahdollisuuksia häiriöihin on monia. Tulossa olevan uuden 5G-verkon
korkeat taajuudet kantavat vain lyhyitä matkoja ja läpäisevät heikosti rakennusmateriaaleja, joten sisäkuuluvuus
pysyy haasteena vielä huomennakin.

Mitä on tehtävissä, kun ei kuulu?
Alan toimijana seuraamme Orbiksella kehitystä tiiviisti ja kokosimme yhteen markkinoilla nyt olevat ratkaisut.
Vaihtoehtoja 1 ja 4 lukuunottamatta ratkaisut ovat riippuvaisia rakennuksen ulkona olevan mobiiliverkon peitosta. Jos kuuluvuutta ei ole ulkona, ei sitä tällöin voida saada sisätiloihinkaan.
1. Sisäpeittoantenniverkko
Varmasti toimiva ratkaisu, koska signaalin teho on hallussa, suunniteltavissa ja mitattavissa.
Verkko saa signaalin omalta tukiasemalta tai toistimelta. Kustannustehokkuus edellyttää
isompia käyttäjämääriä.

2. Signaalia läpäisevät rakennusmateriaalit
Kuuluvuus laajemmin rakennuksen sisällä riippuu rakennuksen koosta ja rakennusmateriaaleista. Markkinoille on juuri tullut signaalia läpäiseviä ikkunoita, ikkunankarmeja ja
eristemateriaalia. Toimivat passiiviantenneina.

3. Laillinen pieni toistin
Suomen lain mukaan signaalia vahvistavien aktiivilaitteiden on oltava teleoperaattorin
hallinnassa, jonka vuoksi toistinratkaisu kannattaa kustannuksiltaan vain kohteissa, joissa
on enemmän käyttäjiä. Pienyrityksille on saatavilla järkevän hintainen ratkaisu yhdeltä
operaattorilta.
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4. VoLTE/WoWiFi-puhelut
Soveltuu paikkaan, jossa on tiettyjä kyseisen teknologian mahdollistavia puhelinmalleja.
Edellyttää myös tätä teknologiaa tukevaa liittymää operaattorilta. Signaali välitetään
internetin kautta.
5. Passiivinen lisäantenni
Kuuluvuus saadaan hyvin lyhyelle etäisyydelle, koska signaalia ei vahvisteta.

Vertailutaulukko
Sopivan vaihtoehdon valintaan vaikuttaa moni tekijä. Alla olevassa taulukossa on vertailtu
lueteltujen ratkaisujen eroja.

Kiinteistö tai
käyttäjä
Rakennustyypit
Saavutettava
peittoalue

Sisäpeittoantenniverkko
Liikekeskus, sairaala,
koko kerrostalo
Uudisrakennukset,
saneerattavat
Kaikkiin haluttuihin
tiloihin, signaalia
vahvistetaan

MobiiliKaikki tai valitut
operaattoreita
Mobiiliverkon Kaikki, myös 5G tai
tekniikat
valitut
Investointikustannus

Edellyttää

Toimittajia

Signaalia läpäisevät
rakennusmateriaalit
Asuinrakennukset

Laillinen pieni
toistin
Pienyrityksen
toimitila
Uudisrakennukset
Olemassa olevat
rakennukset
Vähintään
Vähintään
näköetäisyydellä
näköetäisyydellä
läpäisevään aukkoon toistimeen, signaalia vahvistetaan

VoLTE/WoWiFi
puhelin
Yksi käyttäjä

Passiivinen
lisäantenni
Väestönsuoja

Uudet ja olemassa olevat
WLAN-verkon
kuuluvuus ja
kapasiteetti

Uudet ja olemassa olevat
Pieni

Kaikki

Yksi

Yksi

Kaikki

Kaikki

3G ja 4G

4G

Riippuu antennien taajuusalueista
Noin 100 euroa
ilman asennusta

Riippuu rakennusprojektista, enintään
kymmeniä tuhansia €
per rakennus
Huomioidaan suunnittelusta alkaen ja
mobiilioperaattorit
osallistuvat

Riippuu rakennuksesta, sadoista
tuhansiin €

1200-1500 euroa

Puhelin

Huomioidaan suunnittelusta alkaen ja
ulkona on riittävä
kuuluvuus

Tietyn operaattorin
liittymä ja ulkona
on operaattorin
verkolla riittävä
kuuluvuus

Teknologian
mahdollistava
puhelinmalli ja
-liittymä

Ulkona on riittävä
kuuluvuus ja
kaapelin pituus
on enintään
10m.

Orbis, mobiiliverkonrakentajat ja suunnittelijat, operaattorit

Lammin ikkunat, Inwido Finland, Stealth
Case

DNA yritysmyynti

Elisa Wi-Fi
-puhelut

Operaattorien
verkkokaupat,
elektroniikkakaupat

Paula Meuronen

+358 40 483 5285
paula.meuronen@orbis.fi
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Orbis Oy
asiakaspalvelu@orbis.fi
Puh. 020 478 830

Verkkokauppa Worbis
worbis@orbis.fi

orbis.fi

worbis.fi

