Mateusz Czerwiec
Dipol
Światłowody w ostatnich
latach na dobre zagościły
w ofercie providerów. Łącza
o prędkości kilkudziesięciu
Mbps są już standardem w lokalach prywatnych. Firmy i instytucje mogą dysponować
przepustowościami nawet
10 razy większymi, przy czym
w sieciach lokalnych wymaganiem często jest prędkość
gigabitowa. Naturalne jest
więc przejście z dotychczasowego kabla, jakim jest skrętka, na nowoczesne, szybkie
i niezawodne włókna światłowodowe.

Ś

wiatłowody wciąż wydają się wielu instalatorom instalacją drogą,
skomplikowaną w konfiguracji
i wrażliwą na uszkodzenia. Nic bardziej
mylnego. Prawidłowo zaprojektowana
i położona instalacja oraz dobrze dobrane urządzenia końcowe są równie proste
w obsłudze i niezawodne, co konwencjonalne sieci oparte na medium miedzianym.
Okablowanie strukturalne
Oferta urządzeń i akcesoriów oraz
okablowania Ultimode to kompletne
rozwiązanie dla wszelkich instalacji
wewnątrz- i międzybudynkowych. Fundamentem każdej sieci jest okablowanie strukturalne. Ofertę światłowodów

Ultimode stanowią kable wewnętrzne
Ultimode IDC oraz kable uniwersalne
Ultimode UNI. Pierwsze z nich doskonale
nadają się do połączeń w sieciach biurowych, serwerowniach, biurach typu open
space. Kable dystrybucyjne Ultimode IDC
są kablami bezżelowymi o przeznaczeniu wewnątrzbudynkowym do połączeń
poziomych oraz pionowych. Ze względu
na małe wymiary i elastyczność, idealnie
nadają się do instalacji w szachtach i korytach kablowych.
Kable uniwersalne Ultimode UNI
są to kable żelowane o przeznaczeniu
wewnątrzbudynkowym do połączeń
poziomych oraz poziomych połączeń zewnętrznych w kanalizacji wtórnej. Włókna w powłoce 250 μm są umieszczone
w tubie centralnej wypełnionej żelem.
Żel wypełniający tubę stanowi warstwę
ochronną dla włókien światłowodowych,
amortyzując ich przemieszczanie się przy
ruchach kabla i zabezpieczając włókna
przed oddziałaniem warunków atmosferycznych. Może być instalowany zarówno
w nowoczesnych systemach FTTH, FTTB,
serwerowniach, jak i w połączeniach
między budynkami.
Kable uniwersalne Ultimode UNI
występują w wersji jedno- lub wielomodowej, 4- lub 8-włóknowej każde. Kable
Ultimode IDC są oferowane w wersjach
2- (tzw. duplex), 4- i 8-włóknowych
w wersjach jedno- i wielomodowych.
Kolorystyka włókien wewnątrz kabla
jest zgodna z normą GB13993.3-2001.
Powłoka kabli IDC oraz UNI została
wykonana z materiału LSZH (powłoka
nierozprzestrzeniająca płomienia i niewydzielająca substancji toksycznych).
Kablem dedykowanym do instalacji
wielokondygnacyjnych jest Ultimode BS
– kabel łatwego dostępu, o konstrukcji

luźnej tuby, bez żelu, co umożliwia łatwe
wykonanie okna w powłoce kabla i odgałęzienia włókien światłowodowych bez
konieczności spawania w miejscu odgałęzienia. Jest to idealne rozwiązanie dla
biurowców, bloków i budynków. Kabel
zapewnia oszczędność miejsca oraz optymalne zagospodarowanie włókien. Kabel
występuje w wersji 12- i 24-włóknowej,
jedynie w wersji jednomodowej.
Wszystkie kable jednomodowe Ultimode zgodne są ze standardem G.652.D,
a kable wielomodowe z OM2. Oferta
kabli Ultimode pozwala zbudować dowolną sieć wewnątrzbudynkową.
Rozwiązania Ultimode dla węzłów
sieciowych oraz zakończeń włókien
W porównaniu z instalacjami miedzianymi, światłowody wymagają większej
kultury technicznej podczas prac nad
zakończeniami, węzłami i punktami
dystrybucyjnymi. Ułożenie przewodu
w sposób nieprawidłowy (zbyt mały promień gięcia) wpływa negatywnie na jego
tłumienie. Aby instalacja była wykonana
poprawnie, a jej funkcjonowanie gwarantowało wiele lat niezawodności, należy wykorzystywać puszki, przełącznice
i panele dedykowane do instalacji FTTx.
Ultimode Building System jest to oferta sprzętu dla zastosowań profesjonalnych, jak i indywidualnych. W ofercie znajdują się panele i przełącznice
światłowodowe Ultimode dedykowane do pracy z sieciami pasywnymi,
jak i aktywnymi. Dla sieci pasywnych
szczególnie nadaje się przełącznica
naścienna TB-48B, której konstrukcja
umożliwia zamontowanie spliterów
optycznych Ultimode SP wewnątrz
szafki, a przez to prawidłową organizację przewodów. Ofertę uzupełniają
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panele światłowodowe dedykowane dla
systemu 19’’.
Dla zakończeń przewodów po stronie abonenta oraz osłony połączeń toru
optycznego wśród produktów Ultimode
TB można znaleźć skrzynki rozdzielcze
oraz puszki abonenckie odpowiednie
do liczby spawów. Dopełnieniem rozwiązań Building System są takie akcesoria,
jak uchwyty na spawy, adaptery dla
wszelkiego rodzaju złączy, patchcordy
oraz pigtaile wielo- i jednomodowe. Specjalny segment Ultimode Building System
stanowią akcesoria dedykowane do pracy
z kablem łatwego dostępu: osłona odgałęzienia VQ-BU, skrzynki rozdzielcze VC-ITB, VC-RB, tuba abonencka VC-TUB.
Urządzenia aktywne Ultimode
Urządzenia aktywne to przede wszystkim
mediakonwertery Ultimode. Pozwalają
one zmienić medium przewodzące strumień danych ze standardowej skrętki
STP/UTP na kabel światłowodowy. Mediakonwertery występują w różnych
wersjach i w zależności od potrzeb mogą
pracować z włóknem jedno- lub wielomodowym. Szybkość transmisji po skręt-

ce może wynosić 10/100 lub 1000 Mbps.
Główną zaletą mediakonwerterów jest
możliwość transmitowania danych
na bardzo duże odległości, nawet do kilkudziesięciu kilometrów, bez konieczności wzmocnienia.
Standardowo do transmisji wykorzystuje się dwa włókna (Tx i Rx), lecz
w sieciach, w których liczba połączeń
jest duża, a liczba włókien ograniczona,
warto stosować mediakonwertery wykorzystujące WDM, dzięki czemu do transmisji dwukierunkowej wystarczy jedno
włókno.
Niejednokrotnie zdarza się, że jedną
z żądanych funkcjonalności sieci jest
elastyczność rozbudowy i konfiguracji
połączeń. Rozwiązaniem takiego problemu są mediakonwertery Ultimode wyposażone w slot na moduł SFP. Wymienne
sloty SFP umożliwiają zmianę interfejsu
urządzenia bez konieczności wymiany
wszystkich podzespołów.
Mediakonwertery Ultimode SFP występują w wersji mega- lub gigabitowej
(od strony sieci Ethernet). Moduły SFP
Ultimode występują również w wersjach
jedno- lub wielomodowych, megabito-

wych lub gigabitowych z WDM-em
lub bez niego. Ze względu na uniwersalność budowy sloty SFP są bardzo
często stosowane w switchach sieciowych jako możliwość połączenia
sieci optycznej i konwencjonalnej sieci
miedzianej.
Ponieważ transmisja fotoniczna,
jak każda technologia, jest stale rozwijana. Droższe niegdyś rozwiązania
są w obecnie najbardziej przyszłościową
i opłacalną inwestycją. Stosowane niedawno ze względu na cenę światłowody
wielomodowe są zastępowane kablami
z włóknami jednomodowymi. Wynika
z tego często, szczególnie w stale rozbudowywanych instalacjach, potrzeba
połączenia dwóch sieci. Bezpośrednie
połączenie kabla 50/125 i 9/125 nie jest
możliwe. Może to nastąpić dzięki urządzeniom Ultimode SM-MM, które zamieniają i dopasowują sygnały wejściowe i wyjściowe. Urządzenia są całkowicie niewidoczne dla sieci, a ich praca
absolutnie autonomiczna. Urządzenia
wykorzystują w zależności od wersji II
lub III okno transmisyjne (1310 lub 1550
nm).

Kamera IP box Full HD

Sunell SN-IPC54/12DN
2 MPix CMOS, ONVIF
Kod: K1630

Media konwerter

ULTIMODE M-207M
Dystrybucyjny
kabel wewnętrzny

ULTIMODE IDC-4MM
(4 włókna OM2 50/125)
Kod: L7204

Dystrybucyjny
kabel wewnętrzny

Dystrybucyjny
kabel wewnętrzny

Dystrybucyjny
kabel wewnętrzny

ULTIMODE IDC-8MM

ULTIMODE IDC-4SM

ULTIMODE IDC-8SM

(8 włókien OM2 50/125)
Kod: L7208

(4 włókna G.652.D)
Kod: L7504

(8 włókien G.652.D)
Kod: L7508

Kabel wewnętrzny
typu Duplex

Kabel wewnętrzny
typu Duplex

ULTIMODE IDC-2SM

ULTIMODE IDC-2MM

(2 włókna G.652.D)
Kod: L7502

1. Powłoka LSZH,
2. Włókna aramidowe,
3. Ścisła tuba o średnicy 900 μm,
4. Włókno światłowodowe

jedno włókno SM
Kod: L11521

(2 włókna OM2 50/125)
Kod: L7202

1. Powłoka LSZH,
2. Włókna aramidowe,
3. Ścisła tuba o średnicy 900 μm,
4. Włókno światłowodowe

Patchcord UTP 5m
kat. 5e
Kod: J21054

Kabel łatwego dostępu

Kabel łatwego dostępu

ULTIMODE BS-24SM

ULTIMODE BS-12 SM

(24x włókna G.652.D)
Kod: L7724

(12 włókien G.652.D)
Kod: L7712

1. Wskaźnik cięcia okna w powłoce kabla,
2. Luźna tuba w połowie wypełniona włóknami,
3. Pręt aramidowy,
4. Powłoka LSZH,
5. Włókno światłowodowe w powłoce 900 μm

Kabel uniwersalny

Kabel uniwersalny

Kabel uniwersalny

Kabel uniwersalny

ULTIMODE UNI-4SM

ULTIMODE UNI-8MM

ULTIMODE UNI-4SM

ULTIMODE UNI-8SM

(4 włókna OM2 50/125)
Kod: L7354

(8 włókien OM2 50/125)
Kod: L7358

(4 włókna G.652.D)
Kod: L7644

(8 włókien G.652.D)
Kod: L7648

Kabel łatwego dostępu

1. Włókno światłowodowe w powłoce 250 μm,
2. Żel wypełniający tubę,
3. Tuba centralna,
4. Włókna aramidowe,
5. Powłoka LSZH

ULTIMODE BS-24SM
(24x włókna G.652.D)
Kod: L7724

Switch

TP-LINK TL-SG3216 JetStream
16x10/100/1000 Mb/s
2xSFP 100/1000 Mb/s
Kod: N29958

Adapter media konwerterów

ULTIMODE

do szaf typu RACK 19”
Kod: L5215

Rejestrator Sieciowy

NUUO NVR Titan NT-4040(R)
(max. 64 kanały)
Kod: K4204

Więcej o instalacjach światłowodowych: edu.dipol.com.pl
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Łączenie światłowodów
Łączenie światłowodów i wykańczanie
ich odpowiednimi złączami to największa przeszkoda w rozwoju tego typu
sieci. Łączenie światłowodów wymaga,
oprócz umiejętności instalatora, precyzyjnego sprzętu. Trzy najpopularniejsze
obecnie metody wykańczania włókiem
światłowodowych to: 1) spawanie termiczne – pewna metoda, wykorzystująca bardzo drogie (kilkadziesiąt tys. zł),
precyzyjne spawarki. Włókno spawane
z pigtailem o odpowiednim zakończeniu
jest zabezpieczane osłoną i umieszczane
w puszce chroniącej spaw przed uszkodzeniem. 2) klejenie złączy, które polega
na ucięciu włókna, na które następnie
nasuwa się odpowiednie złącze. Złącze
i włókno są sklejane, a następnie czoło
ferruli zostaje odpowiednio spolerowane
do uzyskania minimalnego tłumienia.
Jest to proces czasochłonny, a tym samym kosztowny, co odgrywa kluczową
rolę w instalacjach liczących kilkadziesiąt
czy kilkaset punktów. 3) spawanie mechaniczne.
W ofercie Ultimode są wszystkie narzędzia i części potrzebne do wykonania

Światłowody w CCTV
Dział światłowodów dedykowanych
do CCTV stanowi osobny segment produktów Ultimode. W CCTV/IP przesył
danych światłowodem jest możliwy
dzięki zastosowaniu mediakonwerterów.
W analogowej telewizji przemysłowej konieczne byłoby stosowanie dodatkowych
wideoserwerów, co znacznie podniosłoby
koszt i skomplikowanie systemu. Prostszym i wygodniejszym rozwiązaniem jest
stosowanie wideokonwerterów. Rozpoznają one standardy wizyjne NTSC/PAL/
SECAM i zapewniają przesyłanie wysokiej
jakości obrazu w czasie rzeczywistym
na odległości do kilkudziesięciu kilometrów.
Wideokonwertery występują w wersjach 1-16-kanałowych. Transmisja odbywać się może po światłowodzie jednolub wielomodowym, przy czym każde
z urządzeń wykorzystuje technologię
WDM – po tylko jednym włóknie. W wyższych wersjach oprócz wideo są przesyłane dane RS (do sterowania kamerami
szybkoobrotowymi lub z motozoomem),
audio oraz sygnał alarmowy (dla kamer
z wbudowanym układem detekcji ruchu).

Puszka abonencka

Puszka abonencka
Adapter jednomodowy
ULTIMODE TB-02H

ULTIMODE TB-02H

ULTIMODE A-511S

Kod: L5302

Sunell SN-IPC54/12DN

Adapter jednomodowy

ULTIMODE A-511S

Kod: L5302

(1xSC to 1xSC)
Kod: L4211

Kamera IP box Full HD

(1xSC to 1xSC)
Kod: L4211

2 MPix CMOS, ONVIF
Kod: K1630

Osłona odgałęźna
VQ-BU

Osłona odgałęźna
VQ-BU

Kod: L5351
Media konwerter

Kod: L5351

ULTIMODE M-207M
jedno włókno SM
Kod: L11521

Kabel łatwego dostępu

Kabel łatwego dostępu

ULTIMODE BS-24SM

ULTIMODE BS-24SM

(24x włókna G.652.D)
Kod: L7724

(24x włókna G.652.D)
Kod: L7724

Puszka abonencka

Puszka abonencka

ULTIMODE TB-02H

ULTIMODE TB-02H

Kod: L5302

Skrzynka rozdzielcza

Skrzynka rozdzielcza

VC-ITB (4 spawy)

VC-ITB (4 spawy)

Kod: L5352

Patchcord UTP 5m

Spaw mechaniczny

Spaw Mechaniczny kat. 5e
Kod: L5550

Kabel łatwego dostępu

Kabel wewnętrzny typu
Duplex

ULTIMODE IDC-2SM

ULTIMODE IDC-2SM

(2 włókna G.652.D)
Kod: L7502

Uniwersalne złącze
mechaniczne

Uniwersalne
złącze
Szybkozłącze
mechaniczne

Kod: L5753

VC-ITB (4 spawy)
Kod: L5352

Rejestrator Sieciowy

Puszka abonencka

NUUO NVR Titan NT-4040(R)

ULTIMODE TB-04H

(8 włókien G.652.D)
Kod: L7508

Kod: L5711

Skrzynka rozdzielcza

VC-ITB
(4 spawy)
ULTIMODE

Dystrybucyjny kabel
wewnętrzny

Szybkozłącze

ULTIMODE FAST-02SC

Kod: L5753

do szaf typuKod:
RACKL5352
19”
Kod: L5215

ULTIMODE IDC-8SM

(2 włókna G.652.D)
Kod: L7502

ULTIMODE FAST-02SC
KeyQuick10
SC/UPC SM
Kod: L5711

KeyQuick10 SC/UPC SM

Skrzynka
rozdzielcza
Adapter
media konwerterów

(max. 64 kanały)
Kod: K4204

Kod: L5558

Kabel wewnętrzny typu
Duplex

(24x włókna G.652.D)
Kod: L7724

Switch

KeyQuick C-MS100-NT

Kod: L5550

ULTIMODE BS-24SM

16x10/100/1000 Mb/s
2xSFP 100/1000 Mb/s
Kod: N29958

Spaw mechaniczny

Spaw Mechaniczny
KeyQuick C-MS100-NT
ULTIMODE FAST-MS1Kod: L5558

Kod: J21054
ULTIMODE FAST-MS1

TP-LINK TL-SG3216 JetStream

Kod: L5302

Kod: L5352

Kod: L5304

Dystrybucyjny kabel
wewnętrzny

ULTIMODE IDC-8SM
(8 włókien G.652.D)
Kod: L7508

Puszka abonencka

Puszka abonencka

ULTIMODE TB-04H ULTIMODE TB-04H
Kod: L5304

Kod: L5304

Puszka abonencka

ULTIMODE TB-04H
Kod: L5304

Kabel uniwersalny

Kabel uniwersalny

ULTIMODE UNI-4SM

ULTIMODE UNI-4SM

(4 włókna G.652.D)
Kod: L7644

(4 włókna G.652.D)
Kod: L7644

mechanicznego połączenia włókien.
Proces polega na precyzyjnym ucięciu
włókien, a następnie ułożeniu łączonych końcówek odpowiednio względem siebie i zabezpieczeniu takiego
połączenia. Jest to spaw mechaniczny
(jeśli łączymy dwa włókna) lub złącze
mechaniczne (jeśli na przygotowane
włókno zarabiamy gotowe złącze).
Do przygotowania włókna światłowodowego niezbędne są następujące
narzędzia: nożyce do kevlaru (włókna wzmacniające przewód), stripper
(potrzebny do zdjęcia niepotrzebnych
warstw osłaniających rdzeń włókna
z buforem) oraz precyzyjna obcinarka.
Niebagatelne znaczenie mają akcesoria
służące do oczyszczania włókna.
Spawy mechaniczne Ultimode
FAST-MS1 umożliwiają wykonywanie
trwałych połączeń włókien światłowodowych bez wykorzystywania tradycyjnych spawarek optycznych. Niską
tłumienność, średnio na poziomie 0,15
dB, gwarantuje technika pozycjonowania czół włókien za pomocą rowków
w kształcie litery V (V-groove). Żel
optyczny występujący w mechanicznym
spawie niweluje skutki wystąpienia nieprecyzyjnego cięcia czy przerwy między
światłowodami. Uniwersalna konstrukcja mechanicznych spawów umożliwia
łączenie światłowodów o średnicy 250
μm i 900 μm oraz pozwala wykonać
wysokiej jakości połączenia światłowodów wielo- i jednomodowych. Zasada
pracy szybkozłączy jest niemal identyczna – wewnątrz złącza mechanicznego
zostało zarobione gotowe włókno połączone z ferrulą.
Mechaniczne spawy nadają się
do łączenia linii optycznych wszędzie tam, gdzie połączenia spawane,
np. do łączenia kabla dystrybucyjnego
z pigtailami w przełącznicach budynkowych czy do naprawy uszkodzonych
linii optycznych. Spaw Ultimode FAST-MS1 jest prawdopodobnie najszybciej
instalowanym obecnie mechanicznym
spawem na rynku. Zarobienie spawu
wprawnemu instalatorowi zajmuje około
60 sekund.
Oferta produktów Ultimode to kompleksowe rozwiązanie dla osób chcących szybko wdrożyć się w tematykę
instalacji światłowodowych. Przemyślana i kompletna gama akcesoriów
pozwala budować sieci optyczne
w każdej możliwej konfiguracji, również przez osoby niemające do tej
pory styczności z techniką światłowodową.
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