
Strukturirano ožičenje

• Strukturirano ožičenje
• Merilni instrumenti/testerji

Convincing cabling solutions



Rj45 modul Cat.6A-ISO

Modularna zasnova

IP zaščita pred vdorom delcev/tekočin

Varnostni sistemi

Vsi delilniki za univerzalno ožičenje 
so modularno zasnovani, zaradi če-
sar je terminacija hitra ter enostav-
na, hkrati pa je zato zelo olajšana 
tudi  morebitna kasnejša interven-
cija. Modularni pristop nam omo-
goča tudi, da lahko na isti platformi 
združimo tako bakrene kot optične 
priključke.

... segajo od osnovnih, ki omogo-
čajo barvno kodiranje (za barvno 
ločevanje segmentov mreže), do 
takšnih, ki fizično preprečujejo ne-
namerne ali namerne izpade ko-
munikacije. Možnost namestitve 
na vtičnico/panel ali na priključni 
kabel.

Z uporabo različnih dodatkov lahko 
na spojih zagotovimo IP-zaščito do 
IP67, odvisno od tega, kaj aplikacija 
zahteva. 

Številka 1 na Layer 1. Na voljo v ne-
oklopljeni in oklopljeni izvedbi za 
aplikacije 10 Gb/s. Zaradi majhnih 
dimenzij omogoča veliko gostoto 
priključkov (do 48 v 1U).



Od osnovnih testerjev pa do certifikatorjev bakrenih in 
optičnih povezav, za vsakogar in za vsako aplikacijo ne-
kaj. Razpon sega od najbolj osnovnih testerjev za univer-
zalno ožičenje, ročnih laserskih izvorov za identifikacijo in 
testiranje optičnih vlaken, OTDR-testerjev do certifikator-

jev bakrenih in optičnih povezav, s katerimi preverimo, ali 
izvedena instalacija ustreza zahtevam standardov. Meri-
tve, izvedene s certifikatorji, so tudi osnova za izdajo sis-
temske garancije na izvedeno instalacijo strukturiranega 
ožičenja.

Testiranje in certifikacija

Ko gre za kakovost, R&M ne pristaja na kompromise 
in je partner, na katerega se lahko zanesete. Skozi QPP 
(Qualified Partner Program) je za izvedene instalacije 
mogoče pridobiti 25-letno sistemsko garancijo, kar vli-
va dodatno zaupanje v izdelke in rešitve ter zagotavlja 
višjo varnost naložbee.

Ste že kdaj poskusili ˝stisniti˝ RJ45 
konektor na kabel kategorije, viš-
je od Cat.5e? S konektorjem R&M 
FM45 niti kabel S/FTP Cat.7 ne 
predstavlja nikakršne ovire. Poten-
cialne aplikacije se ponujajo same 
od sebe ...

FM45 konektor

QPP (Qualified Partner Program) in sistemska garancija

Osnovni bakreni testerji
Certifikatorji



Testiranje in certifikacija

Laserski 
testerji

Verifikatorji

Identifikatorji kablov

OTDR-testerji

Optični merilci moči

Fibernet d.o.o., Gmajnice 15, 1000 Ljubljana
Tel.: +386 1 420 51 58, marko.beranek@fibernet.si


