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Architektury okablowania strukturalnego
Wyróżnia się dwie podstawowe 
architektury dla okablowania 
strukturalnego: Crossconnect oraz 
Interconnect

W architekturze Crossconnect dodaje 
się dodatkowy punkt połączenia 
między panelem poziomym a sprzętem 
aktywnym, zwykle przełącznikiem 

i często jest nazywany panelem 
sprzętowym lub punktem przyłączenia 
sprzętu. Przełącznik jest podłączony 
„na sztywno” z panelem sprzętowym, 
a wszystkie zmiany krosowania są 
wykonywane między panelem poziomym 
a panelem sprzętowym.

Sprzęt aktywny

Panel sprzętowy
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Okablowanie poziome
CP

Sprzętowy blok 110

Blok 110 okablowania poziomegoania poziomego

CP

CP

Poniższa ilustracja pokazuje to samo, co poprzednia, ale użyto tu bloków połączeniowych 110. Rozwiązania PDS 
są zwykle montowane na ścianie. Sprzęt aktywny mieści się zwykle w wolnostojącej szafce lub stojaku. 
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W środowisku Interconnect, kabel 
połączeniowy pomiędzy urządzeniem 
(zwykle przełącznikiem) a panelem 
krosowym będzie wykonany skręconą 
linką o wydajności transmisyjnej 
kanału. Okablowanie poziome między 
panelem krosowym a gniazdem obszaru 
roboczego będzie wykonane kablami 
drucianymi. Patchcord między gniazdem 
obszaru roboczego a urządzeniem będzie 
wykonany przy pomocy linki, której 
parametry powinny również odpowiadać 
poziomowi wydajności infrastruktury.

SWITCH - PATCH PANEL
• Użyj kabli wykonanych z linki aby 

osiągnąć lepszą elastyczność

PATCH PANEL – GNIAZDO OBSZARU 
ROBOCZEGO
• Użyj kabla z przewodnikami 

wykonanymi z drutu

GNIAZDO OBSZARU ROBOCZEGO – 
URZĄDZENIE KOŃCOWE
• Użyj kabli wykonanych z linki aby 

osiągnąć lepszą elastyczność

W środowisku Crossconnect połączenie 
między urządzeniem a panelem 
krosowniczym będzie wykonane kablem 
z przewodnikami drucianymi. Połączenie 
pomiędzy panelem sprzętowym a 
poziomym panelem krosowym będzie 
zawierało kable krosowe wykonane z linki. 
Poziomy kabel między panelem krosowym 
a gniazdem obszaru roboczego będzie 
miało kable z drutami, a kable łączące 
gniazdo obszaru roboczego z urządzeniem 
końcowym będą wykonane z linki.

SWITCH - PATCH PANEL 
SPRZĘTOWY
• Użyj kabla z przewodnikami 

wykonanymi z drutu

PANEL SPRZĘTOWY– PANEL 
OKAbLOWANIA POZIOmEgO
• Użyj kabli wykonanych z linki aby 

osiągnąć lepszą elastyczność

PANEL OKAbLOWANIA POZIOmEgO 
- GNIAZDA OBSZARU ROBOCZEGO
• Użyj kabla z przewodnikami 

wykonanymi z drutu

gNIAZDO - URZĄDZENIE KOŃCOWE
• Użyj kabli wykonanych z linki

Drut

Linka

Linka

Drut
CP

Linka
Linka

Drut
CP

Sprzęt aktywny

Sprzęt aktywny

Panel sprzętowy

Panel sprzętowy

Panel okablowania poziomego
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Euroklasa Standard dot. reakcji na ogień Dodatkowe parametry

Emisja 
dymu

Spadające 
krople Kwaśność

Aca Ciepło spalania brutto EN ISO 1716 None

B1ca Wydzielanie ciepła EN 50399

Rozprzestrzenianie płomienia EN 50399 oraz  
EN 60332-1-2

s1a, s1b,  
s2, s3 

EN 50399 
EN 61034-2

d0, d1, d2 
EN 50399 

EN 60754-2

a1, a2, a3 
EN 50399 

EN 60754-2

B2ca

Cca

Dca Wydzielanie ciepła EN 50399 i EN 60332-1-2

Eca Rozprzestrzenianie płomienia EN 60332-1-2 Brak

Fca Brak

Okablowanie Open Space 
Okablowanie powierzchni open space 
zaprojektowano tak, aby rozwiązać 
problem praktyczny, a nie techniczny. 
Istnieją dwa rozwiązania dotyczące 
otwartych biur. Pierwsze z nich to  
MUTO - Multi-User Telecommunications 
Outlet (lub MUTOA, Multi-User 
Telecommunications Outlet Assembly), 
które mogą pomieścić do 12 
użytkowników w jednym centralnym 
punkcie połączeniowym. MUTO jest 
często instalowane w centrum skupisk 
grup pracowników.
Drugą metodą jest architektura z 
punktem konsolidacyjnym (CP – 
Consolidation Point). Są one często 
stosowane, gdy infrastruktura 
okablowania wymaga częstych zmian. 
Wówczas część okablowania od 

punktu dystrybucyjnego do CP jest 
stała i nigdy nie jest przenoszona. 
Część od CP do gniazda może być 
wielokrotnie przesuwana. Jest to często 
wykorzystywane w laboratoriach 
rozwojowych, w których stanowiska 
robocze często są przenoszone w 
zależności od miejsca, w którym projekt 
jest realizowany.

Euroklasy kabli
Od 1 lipca 2017 wszytkie kable 
dostarczane do państw członkowskich 
UE podlegają klasyfikacji określającej 
wymagania reakcji na ogień.
Zdefiniowano 7 klas określających 
rozprzestrzenianie płomienia i 
wydzielanie ciepła jak pokazano w tabeli 
poniżej.

Channel

< 100m

Permanent Link

> 15m oraz < 90m od FD

CP Link

> 15m od FD

< 85m od FD

CP do TO

> 5m

Piętrowy punkt dystr.

EQP  C C C

Kabel sprzętowy Kabel 
krosowy

bez CP: od1m do 5m
z CP: Od 2m do 5m

> 2m

CP

Obszar roboczy

Kabel przyłączeniowy

TO

C

bez CP: od1m do 5m
z CP: Od 2m do 5m
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Temperatura  
°C (°F)

Kable nieekranowane 
Max. dłg. (m)

Kable ekranowane 
Max. dłg. (m)

De-Rating 
UTP

De-Rating  
STP

20 (68) 90.0 90.0 0.0 0.0

27 (77) 89.0 89.5 1.0 0.5

30 (86) 87.0 88.5 3.0 1.5

35 (95) 85.5 87.7 4.5 2.3

40 (104) 84.0 87.0 6.0 3.0

45 (113) 81.7 86.5 8.3 3.5

50 (122) 79.5 85.5 10.5 4.5

55 (131) 77.2 84.7 12.8 5.3

60 (140) 75.0 84.0 15.0 6.0

Table G.2 – Maximum horizontal screened cable length de-rating factor for different temperatures 
(ANSI/TIA 568-C.2). Note: This table assumes that the channel includes 10 meters of Patch and 
Equipment cords at 20°C. ISO/IEC 11801 lists dating factors in Table 21 – Horizontal link length 
equations (not shown on this slide).

Praktyki instalacyjne - okablowanie miedziane
Współczynnik temperaturowy 
wg ANSI/TIA 568-C.2
Wydajność kabla miedzianego wynika z 
ciepła, które zmienia opór miedzi. ANSI / 
TIA 568-C.2 przedstawił poniższą tabelę, 
w której określono wymagania dotyczące 
obniżenia długości kabli poziomych 
z uwzględnieniem ekranowanych i 
nieekranowanych. Jak można zauważyć, 
ekranowane kable mają niższy 
współczynnik zmniejszania długości 
i będą działać lepiej w gorętszych 
środowiskach. ISO / IEC 11801 
przedstawia listę współczynników de-
rating w tabeli 21 - Równania długości 
linii poziomej (nie pokazano jej w tym 
dokumencie).

Kod kolorowy skrętki
Przewody w kablu są tradycyjnie 
oznaczane kolorami par. Para składa 
się z przewodnika dominującego 
oznaczonego kolorem i przewodnika 
oplatającego – zwykle w kolorze białym. 
Inne kombinacje oznaczeń barwnych 
mogą obejmować biały przewodnik 
oplatający z kolorowym paskiem, 
który pasuje do koloru wiodącego 
przewodnika.

Kod kolorowy skrętki pokazano poniżej.
• Pary są oznaczone kolorami
• Każda para ma przewodnik wiodący i 

przewodnik pierścieniowy
• Para 1 oznaczona jest jako T1 i R1, lub 

A i B, lub + -
• Kable są zgodne z następującym 

standardem kolorów:

• T1 Biało-niebieski i R1 Niebieski

• T2 Biało-pomarańczowy i R2  
 Pomarańczowy

• T3 Biało-zielony i R3 Zielony

• T4 Biało-brązowy i R4 Brązowy

Niebieski

Biało-niebieski

Tabela G.2 – Maksymalna długość okablowania poziomego dla różnych temperatur - czynnik de-
rating  (ANSI/TIA 568-C.2)

UWAGA: W tej tabeli przyjęto, że kanał zawiera 10 metrów kabli połączeniowych i sprzętowych 
w temperaturze 20 ° C
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Sekwencja terminowania 
standard RJ45
Poniżej pokazano dwie ogólnie 
akceptowane sekwencje terminowania 
568A i 568B. Zasadniczo obie 
sekwencje są takie same, z wyjątkiem 
tego, że transponowane są pary 2 i 
3 (pomarańczowa i zielona). Nie ma 
różnicy w wydajności między obiema 
sekwencjami.

Okablowanie pod podłogą 
podniesioną
Przestrzeń pod podłogą podniesioną 
staje się powszechnym miejscem w 
nowych budynkach, gdzie prowadzi 
się okablowanie. Pod podłogą można 
uzyskać bardziej elastyczny system 
okablowania, dostęp do instalacji jest 
łatwiejszy i jest tam mniej innych 
instalacji. Często jest to dedykowany 
obszar do okablowania. Jednak wadą jest 
to, że jest początkowo drogi. Zwiększa 
się również hałas powodowany przez 
ruch ludzi. Konieczne jest uwzględnienie 
podług już na etapie projektowym.
Zalety
• Czystość
• Łatwy dostęp (bez drabiny, jak przy 

montażu na suficie)
• Dostępne miejsce jest większe
Wady
• Drogie (podłoga podniesiona)
• Wzrost hałasu 
• Konieczne jest uwzględnienie na etapie 

projektowania

Okablowanie w sufitach 
podwieszanych
Kable w korytach powinny być 
uporządkowane ale układane w losowej 
kolejności. Pomaga to w złagodzeniu 
przesłuchów obcych. Kable powinny 
być przymocowane do infrastruktury 
nośnej przy każdej zmianie kierunku i 
należy wziąć pod uwagę obciążalność 
elementów wsporczych. Nie układaj 
kabli bezpośrednio na systemie 
podtrzymującym sufit, okablowanie 
powinno zawsze mieć dedykowaną 
infrastrukturę.
• Najczęściej stosowane i efektywne 

kosztowo sposoby prowadzenia kabli
• Kabel musi być podparty przy każdej 

zmianie kierunku
• Nie kłaść kabli bezpośrednio na 

systemie podtrzymującym sufit
• Okablowanie powinno mieć 

dedykowaną infrastrukturę nośną
• Mocować okablowanie za pomocą 

korytek kablowych lub linii nośnych
• Nie przepełniać uchwytów i 

wsporników
• Maksymalnie 24 kable na linię nośną

Międzynarodowy 
standard ISDN

Pary 1 i 2 są zgodne z 
USOC

568A  

Najczęściej stosowana

Nazywana również T258 
lub 258A

568B  
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Floorbox

Koryta nad sufitem 
podwieszanym
Powyżej pokazano kable prowadzone 
w korycie (siatkowe, pełne lub 
perforowane). Nie przepełniaj korytka 
kablowego i upewnij się, że kabel jest 
przymocowany przy wyjściu z koryta. 
Upewnij się, że nie ma ostrych krawędzi, 
które mogłyby uszkodzić osłonę kabla. 
Wszelkie kable z uszkodzonymi osłonami 
powinny zostać wymienione, ponieważ 
pozostawienie ich znacząco zmniejsza 
potencjalną wydajność i są bardziej 
podatne na zewnętrzne wpływy, takie jak 
EMI lub Alien Crosstalk (A NEXT).

Okablowanie pod podłogą
Poniżej pokazano kable poprowadzone 
na korytku pod podłogą podniesioną. 
Kable powinny być zabezpieczone przy 
każdej zmianie kierunku. Zaleca się 

ochronę przewodów obsługujących 
określone puszki podłogowe przed 
uszkodzeniem, a elastyczna rura jest 
idealnym rozwiązaniem. Jeśli nie używa 
się rur kable powinny być przymocowane 
do podłogi.

Kable znajdują się na dedykowanej 
ścieżce zaznaczonej na betonowej 
podłodze. Kable mogą być luźno ułożone, 
ale powinny być zabezpieczone przy 
każdej zmianie kierunku, aby zapewnić, 
że pozostaną na dedykowanej ścieżce.

Podczas używania puszek podłogowych 
ważne jest aby chronić przewody 
wchodzące do skrzyni podłogowej 
przed uszkodzeniem. Niedopuszczalne 
jest wprowadzanie kabli przez 
niezabezpieczone metalowe krawędzie. 
Zawsze powinna być gumowa przelotka 
lub dławik.

Podparcie kabli 
wychodzących 

z koryta

Główna trasa kablowa układana na korytach 
(nie wymaga upinania we wiązki)

Odejście do 
gniazda

Floorbox

Główne wiązki 
kablowe w 

korycie

Elastyczna rura przymocowana 
do korytka kablowego
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Puszka podłogowa z 
przepustem do kabli

Kanały natynkowe
Kanały natynkowe oferują kilka 
kluczowych zalet w porównaniu 
z pozostałymi dwiema opcjami. 
Nie wymagają takich nakładów 
projektowych. Punkty przyłączeniowe 
mogą znajdować się w dowolnym miejscu 
na całym obwodzie pomieszczenia. 
Gniazda mogą znajdować się na 
poziomie biurka, co zapewnia łatwy 
dostęp. Dostępnych jest wiele kształtów 
i rozmiarów. Wadą jest to, że przestrzeń 
jest w nich na wagę złota, a ta sama 
obudowa jest często wykorzystywana do 
zasilania. 
Zalety
• Łatwiejsze do modernizacji w budynku
• Gniazda mogą znajdować się na poziomie 

biurka
• Mniejsze wymagania projektowe
• Wiele dostępnych opcji
• Racjonalnie opłacalne

Wady
• Mała przestrzeń dostępna

• Współdzielone z kablami zasilającymi

Kanały 2-komorowe są lepsze niż 
3-komorowe. W przypadku długich 
przebiegów wymagana jest uziemiona 
metalowa przegroda. Jeśli to możliwe 
umieszczaj kable do transmisji danych nad 
zasilającymi. Zwróć uwagę na promienie 
zagięć. Uwzględnij zapas kabla do 
ewentualnego ponownego zakończenia 
lub przesunięcia gniazda. Zastosuj kanał o 
wystarczającej głębokości, aby ograniczyć 
uszkodzenia i zagniecenia, co jest 
szczególnie ważne podczas instalowania 
Cat. 6A.

Elementy infrastruktury
Istnieje wiele osprzętu do prowadzenia 
okablowania. Celem infrastruktury 
nośnej jest zapewnienie bezpiecznego 
rozprowadzenia okablowania według 
określonej ścieżki którą można 
udokumentować. Ścieżki kablowe 
powinny zawsze przebiegać równolegle 
lub prostopadle do ścian.

Koryto siatkowe jest powszechnie 
stosowaną formą prowadzenia 
kabli zarówno w przestrzeniach 
sufitowych, jak i pod podłogą. Korytka 
perforowane są bardzo podobne do 
siatkowych pod względem sposobu 
instalacji i miejsca, w którym mogą 
być używane, jednak mogą zapewnić 
większą ochronę, zwłaszcza gdy 
używana jest pokrywa. Ważne jest, aby 
przestrzegać limitów wagowych systemów 
korytowych. Trasy metalowe należy 
zawsze uziemić. 

Główne wiązki kablowe 
układane bezpośrednio na 
podłodze i zabezpieczone

Mocowanie odejścia 
przy wiązce głównej

Głowne wiązki 
kablowe 

przymocowane 
do podłogi

Puszka 
podłogowa z 
przepustem 
do kabli

Odejście 
okablowania 
do puszki

Odejście okablowania do puszki 
upinane we wiązkę co 50cm

 ✘

 ✔

Niezabezpieczona metalowa 
krawędź

Gumowa 
przelotka

Dławik

 ✔
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• Podczas używania koryt siatkowych 
należy zawsze sprawdzić specyfikacje 
producenta dotyczące wymagań 
instalacyjnych i nośności

• Metalowe systemy nośne należy zawsze 
łączyć ze sobą zapewniając ciągłość 
galwaniczną  i uziemiać

• Podczas instalowania koryt metalowych 
na suficie, należy pozostawić 200 mm 
(8 cali)  prześwitu nad korytem. W USA 
powinno być 18 cali wolnej przestrzeni 
poniżej głowicy tryskacza

• Pod podłogą podniesioną należy 
pozostawić wolną przestrzeń 50 mm 
(2 cale) nad krawędziami ścianek 
bocznych koryta

• Pozostawić dodatkową przestrzeń jeśli 
koryto ma pokrywę do jej wyjmowania i 
ponownej instalacji

• Uwaga: Metalowe ścieżki o długości 
mniejszej niż 1 m (np. Tulei ściennych 
i podłogowych, haków typu „J”) nie 
muszą być łączone

* Zgodnie z najnowszym ANSI / TIA-
569-D, minimalny prześwit dostępowy 
nad korytkami kablowymi jest 
zmniejszony z 300 mm (12 cali) do 200 
mm (8 cali)

Poniżej pokazano jak kable są 
podtrzymywane przy zmianie kierunku 
i jak chronione, gdy przechodzą z 
poziomu na pion. Nie ma ostrych 
krawędzi. 

Kable w przebiegach pionowych powinny 
być mocowane co 50cm w korytach 
siatkowych lub perforowanych oraz co 
150cm w kanałach/korytach zamykanych. 
Kable powinny być zawsze wolne od 
napięć.

Półki i koryta kablowe
Kable powinny być poprowadzone w 
wiązkach i przymocowane do koryt. 
Wiązki nie powinny być wyższe niż boki 
koryt i nie powinny być układane w stos 
o wysokości przekraczającej 3 warstwy. 
Wiązki powinny zawierać nie więcej niż 
96 kabli dla Cat 5E, 48 kabli dla Cat 6 
i 24 kabli dla Cat 6A. Lepiej jest, jeśli 
można oddzielić kable światłowodowe od 
kabli miedzianych.
• Rozpocznij układanie kabli od boku ku 

środkowi
• Oddziel kable światłowodowe od 

miedzianych
• W razie potrzeby zamocuj kable 

światłowodowe do spodu 
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Rozpraszanie ciepła
Na rozpraszanie ciepła przez przebiegi 
kablowe ma wpływ wiele czynników 
konstrukcyjnych samych przebiegów. 
Tabela poniżej pokazuje względną 
efektywność rozpraszania ciepła różnych 
typów tras kablowych, w zależności od 
ilości kabli i sposobu ich prowadzenia.

Zgodnie z ANSI / TIA-569-D-2 przebiegi 
kablowe można scharakteryzować pod 
kątem wydajności termicznej w oparciu o 
kilka aspektów, takich jak:
• Kształt

• Materiał

• Rodzaj powłoki

• Grubość

• Kanały zapewniające separację kabli

• Obszar kontaktu między trasą kablową 
a otaczającym powietrzem

• Obszar kontaktu między kablami i 
trasami kablowymi 

• Możliwość kontrolowania liczby kabli

• Czynniki instalacyjne

• Czynniki projektowe

Instalacja paneli krosowych
Podczas terminowania na panelach 
krosowych, musisz podeprzeć kable 
na prowadnicach kabli (menedżerach 
kabli) dostarczonych z każdym 
panelem krosowym firmy Molex CES i 
wyprowadzić wiązki na boki szafy.

Kable muszą być podparte po bokach 
szafy. Korzystanie z koryt siatkowych 
jest do tego idealne. Obowiązują 
wcześniej omówione zasady dotyczące 
pionowego prowadzenia kabli.

Rodzaj trasy kabNiskiej Prowadzenie kabli
Ilość kabli

1-37 38-61 62-91 > 91

Bez infrastruktury
W wiązkach Wysoki Wysoki Wysoki N/A

Luźno Wysoki Wysoki Wysoki N/A

MetaNiskia i niemetaNiskia
W wiązkach Niski Niski Niski Niski

Luźno Medium Niski Niski Niski

Trasa zamknięta (szczelna)
W wiązkach Niski Niski Niski Niski

Luźno Niski Niski Niski Niski

ANSI/TIA-569-D-2 
Efektywność rozpraszania ciepła w przebiegach kablowych.
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Organizacja kabli na panelu 
krosowym
Wyprowadź kable z centrum modułu 
DataGate prostopadle do tylnej tacy 
organizacyjnej. Przymocuj kable do 
tacy przy pomocy opasek zaciskowych 
tak aby opaski można było obrócić 
swobodnie palcami.

Instalacja przebiegów 
poziomych
Haki J to opłacalny sposób na 
podtrzymywanie kabli w pustce 
sufitowej. Należy zachować ostrożność 
podczas używania haków J, ale jeśli 
są prawidłowo zainstalowane, oferują 
bardzo uniwersalny sposób dystrybucji 
kabli. Upewnij się, że wszystkie 
haczyki są właściwie zamontowane 
– zalecany montaż co 1m. Pozostaw 
wolną przestrzeń 75 mm nad sufitem 
podwieszanym. Pamiętaj, aby nie 
instalować zbyt wielu kabli na haku J. 
Zapoznaj się z wytycznymi producenta, 
aby mieć pewność. Nie stosuj haków 
pętelkowych.

Mocowanie kabli
Poniżej pokazano w jaki sposób haki 
J są instalowane w pustej przestrzeni 
międzysufitowej. Zwróć uwagę, jak 
kabel wychodzi z głównego biegu, aby 
dostać się do punktu przyłączeniowego. 

Pamiętaj aby nie uszkodzić kabli.

Układanie kabli luzem
Luźne układanie kabli jest powszechną 
praktyką pod podłogami, ponieważ jest 
bardzo tanie. Jednak kable muszą mieć 
dedykowaną ścieżkę. Zazwyczaj składa 
się z mat, ale mogą to być tylko dwie 
linie malowane na podłodze. Te ścieżki 
muszą przebiegać równolegle lub 
prostopadle do ścian. Uważaj na ostry 
beton. Kable po ułożeniu luzem mają 
niewielką lub żadną ochronę.

Główny wiązka biegnie w 
przestrzeni międzysyfitowej

Dedykowane zawiesia dla 
wiązek do 24 kabli

Odejście do 
gniazda

Odległość między 
zawiesiami  ≤1m

Sufit podwieszany

Sufit betonowy
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Okablowanie w rurach
Rury będą używane do połączeń 
podziemnych (np. między budynkami). 
Konieczne jest tutaj zapewnienie 
odpowiednio rozmieszczonych 
punktów dostępowych. Przeciągnięcie 
kabla przez elastyczną rurę na 
duże odległości może spowodować 
uszkodzenie płaszcza kabla. Profil 
karbowany zwiększa tarcie kabla 
przy wciąganiu. Rury elastyczne są 
często używane do ochrony kabli 
wychodzących z głównego przebiegu 
do punktu końcowego, na przykład 
od kanału pod podłogą do skrzynki 
podłogowej.

• Rury występują w kilku typach i 
rozmiarach: metalowe, sztywne lub 
elastyczne, z PVC, z włókna szklanego 
itd.

• Molex Connected Enterprise Solutions 
odradza stosowanie rur elastycznych

• Mogą być stosowane do krótkich 
odcinków, np.: droga między kanałem a 
meblami modułowymi

• Zapewniają fizyczną barierę między 
przewodem zasilającym a kablem 
komunikacyjnym

• Użyj rur w miejscach, w których kabel 
wymaga ochrony przed przypadkowym 
uszkodzeniem, należy wziąć pod uwagę 
wizualną ekspozycję, możliwy jest 
dostęp przez osoby nieupoważnione 
lub wymagane są przepisy budowlane / 
bezpieczeństwa

• Nie nadaje się do dynamicznych 
środowisk wymagających częstych 
przemieszczeń

• Maksymalna długość prosta bez 
dostępu nie powinna przekraczać 30 m 
(98 stóp)

• W przypadku przewodów o średnicy 
wewnętrznej większej niż 50 mm (2 
cale) promień zagięcia wewnętrznego 
musi wynosić co najmniej 10 razy 
średnicę wewnętrzną. Jeżeli w sekcji 
znajduje się kolano w kształcie 
odwróconej litery „U”, należy 
zainstalować skrzynkę

• Nie więcej niż dwa kolana 90 ° między 
każdą skrzynką - Dopuszcza się trzecie, 
jeśli przebieg jest mniejszy niż 10 m

• Skrzynki powinny być łatwo dostępne 
i powinny być instalowane w prostych 
odcinkach kanału i nie powinny być 
używane w miejscu zgięcia

• Rura wychodząca z pomieszczenia 
punktu dystrybucyjnego nie może 
obsługiwać więcej jak trzy puszki 
przyłączeniowe

Skrzynki do wciągania 
okablowania
Czasami wymagane są skrzynki rewizyjne 
do przeciągania kabli, aby uniknąć 
nadmiernego naciągania kabli. W takim 
przypadku należy przeciągnąć kabel 
przez punkt ciągnięcia, jak pokazano, 
a następnie pociągnąć ponownie w 
kolejny odcinek rury. Rura powinna być 
wyposażona w linkę ciągnącą (pilota). 
Warto przeciągnąć dodatkowego pilota 
przed wyciągnięciem kabla na wypadek, 
gdyby w przyszłości trzeba było dociągnąć 
kabel.

• Przewód powinien być monitorowany 
i podawany od strony podajnika, aby 
wyeliminować luzy, zmniejszyć napięcie 
kabla i zapobiec zaczepianiu się kabla

• Jeśli kabel jest wciągany etapami 
wiązka kablowa powinna być układana 
w kształt cyfry 8 w okolicy skrzyni do 
wciągania kabli, tak aby stos można 
było obrócić i łatwo podawać koniec 
do ciągnięcia bez żadnych węzłów, 
skrętów ani załamań

1) Połóż kabel na podłodze w kształcie 8

2) Obróć zwiniętą wiązkę do góry nogami, zanim 
zaczniesz wciągać kabel w kolejny odcinek (może 
wymagać 2 osób)

Skrzynka

rewizyjna
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Wypełnienie kablowe
Normy zalecają, aby trasa kablowa była 
przystosowana do 50% wzrostu. Obszar 
roboczy musi mieć co najmniej 2 kable,  
10 obszarów roboczych musi mieć 
co najmniej 20 kabli, dlatego ścieżka 
kablowa powinna być zaprojektowana 
tak, aby mogła pomieścić co najmniej 30 
kabli.
• Normy zalecają, aby trasy kablowe 

pozwalały na 50% wzrost kabli w 
odniesieniu do początkowej instalacji

• Tory kablowe należy zaplanować 
z początkowym współczynnikiem 
wypełnienia wynoszącym 25%

• Maksymalny współczynnik wypełnienia 
każdej trasy kablowej wynosi 50%. 
Należy zauważyć, że współczynnik 
wypełnienia wynoszący 50% dla 
kabli 4-parowych i kabli o podobnych 
rozmiarach fizycznie wypełni cały kanał 
ze względu na przerwy między kablami 
i przypadkowe umieszczenie

Przykład: Jeśli projekt wymaga 2 kabli dla obszaru 
roboczego, a kanał ma obsłużyć 10 takich obszarów 
wówczas rozmiary kanału powinny pomieścić 30 kabli

• 2 kable x 10 obszarów roboczych = 20 kabli

• 20 kabli + 50% rezerwy = 30 kabli

Zaleca się jednak, aby maksymalne 
wypełnienie w momencie instalacji 
wynosiło 40% i nigdy nie powinno mieć 
więcej niż 60% napełnienia. Na zdjęciu 
widać kanał z 60% wypełnieniem.
• Pojemność kanałów można znaleźć w 

specyfikacjach producenta
• Wypełnienie nie powinno przekraczać 

40% przy początkowej instalacji i nigdy 
nie powinny przekraczać 60%

Ilekroć wymieniane są kable w 
korytach należy usunąć stare 
kable. Kable nigdy nie mogą 
leżeć bezpośrednio na systemie 
kratownic lub spoczywać na płytach 
sufitu podwieszanego. Koryta 
muszą być mocowane niezależnie 
do konstrukcji budynku

Instalacja w kanałach
Po zainstalowaniu nowego okablowania 
zawsze należy usunąć stare nadmiarowe 
okablowanie. Kable nigdy nie powinny 
leżeć bezpośrednio na systemie 
podtrzymującym sufit. Ścieżki kablowe 
powinny zawsze być niezależnie 
wspierane przez konstrukcję budynku.

Druty wsporcze do sufitów podwieszanych 
nie powinny być używane do 
podtrzymywania tras kablowych lub kabli, 
zamiast tego należy używać niezależnych 
prętów podtrzymujących połączonych 
z konstrukcją budynku w celu montażu 
koryt

Przestrzenie powyżej sufitu
• Niedostępne obszary przestrzeni 

międzysufitowej (np. zamknięte płytami 
gips-karton) nie powinny być używane 
dla tras kablowych

• Planowanie - Projekt powinien 
zapewnić odpowiednie środki i metody 
do montażu kabli. Kabel nie powinien 
być układany bezpośrednio na płytach 
sufitowych lub stelażu

• Przestrzeń – Pomiędzy górną 
powierzchnią sufitu podwieszanego 
a dolną powierzchnią tras kablowych 
należy zachować minimum 75mm 
wolnej przestrzeni

Podłoga podniesiona
• Niektóre systemy podłogowe mogą 

być również wykorzystywane do 
obsługi dystrybucji powietrza. Systemy 
podłogowe o niskim profilu nie są 
zalecane do tego.

• Istnieją dwa rodzaje systemów 
podłogowych z dostępem: 1) 
standardowa wysokość podłogi i 2) 
niskie podłogi

• Każdy z tych typów może mieć 
dowolną konstrukcję wsporczą, np. 
strunową, wolnostojącą, kratownicową, 
zintegrowaną
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Ochrona przed uszkodzeniami
• Całe okablowanie powinno być ukryte 

w miarę możliwości, jeśli tak nie jest to 
nie powinno być ono ruszane, aby nie 
narażać go na uszkodzenia

• Należy unikać ostrych lub szorstkich 
krawędzi

• Miejsca cięć koryt metalowych 
należy zabezpieczyć (np. taśmą lub 
rozdzieloną izolacją z przewodu)

• Otwory przez ściany powinny być 
czyste i wyposażone w przepusty

• Otwory przez płyty podłogi 
podniesionej powinny być czyste i, jeśli 
to konieczne, oprawione w plastikowe 
przepusty

Pomalowane kable
Ponieważ prawdopodobieństwo 
problemów z wydajnością w 
przedłużonym okresie gwarancji jest 
znacznie wyższe, Molex Connected 
Enterprise Solutions zastrzega sobie 
prawo do unieważnienia gwarancji w 
przypadku pomalowania kabli farbą. 
Nieprzewidywalne interakcje pomiędzy 
farbą i okablowaniem mogą wpływać 
na długoterminową wydajność systemu 
okablowania. 

Nawet przy niezamierzonym działaniu 
niewielka ilość farby na kablu typu 
skrętka jest nieakceptowalna. Jedynym 
rozwiązaniem jest wówczas zastąpienie 
pomalowanego kabla. Nie myśl nawet 
o wyczyszczeniu pomalowanego 
kabla. Po zanieczyszczeniu nie można 
odzyskać oryginalnych właściwości 
kabla. Zmywacze (woda, chemikalia, 
rozpuszczalniki ...) mogłyby nawet 
pogorszyć sytuację, ponieważ są 
po prostu uważane za dodatkowe 

zanieczyszczenie ...

Główne ryzyka powodowane przez 
pomalowanie kabli:
• WYDAJNOŚĆ - Zewnętrzna osłona 

kabla wewnętrznego jest porowata i 
nie jest nieprzepuszczalna dla cieczy. 
Bez względu na rodzaj farby może 
ona zanieczyścić kabel i zmienić 
zarówno materiały, jak i wpłynąć na 
działanie skrętki. W wyniku tego, z 
upływem czasu może to mieć wpływ na 
właściwości mechaniczne i elektryczne 
kabla

• BEZPIECZEŃSTWO - Farba może 
zmienić właściwości zewnętrznego 
płaszcza skrętki co może wpłynąć na 
właściwości palne. To poważny problem 
bezpieczeństwa ...

• IDENTYFIKACJA - Farba może 
wyraźnie ukryć oznakowanie i 
identyfikację kabla, co może prowadzić 
do różnego rodzaju pomyłek, gdy 
nadejdzie czas, aby zidentyfikować 
określone połączenie. Farba może 
również działać jako materiał, który 
będzie sklejał poszczególne kable ze 
sobą

Separacja od źródeł zasilania 
wg PN/EN 50174-2:2018
Wymagania separacji istnieją w celu 
likwidacji lub zmniejszenia ryzyka 
zakłóceń elektromagnetycznych 
pomiędzy zdefiniowaną grupą kabli 
zasilających a kablami transmisji 
danych

Wymagania będą zależały od kilku 
czynników:

• Konstrukcja kabli zasilających
• Ilość i rodzaj obwodów elektrycznych 

występujących w kablu zasilającym
• Obecność separatorów pomiędzy 

kablami zasilającymi a kablami danych 
(np. fizyczne separatory wewnątrz 
wspólnego przebiegu kablowego, które 
posiadają przynajmniej takie same 
właściwości elektromagnetyczne jak 
sam przebieg) 

• Podczas wyboru wielkości systemu 
prowadzenia kabli oraz sposobu 
separacji kabli zasilających oraz kabli 
transmisji danych należy przewidzieć 
przyszły rozwój tych okablowań i 
zwiększenie ich objętości 

Nie zapomnij pozostawić zapasu 
po obu końcach kabla. Musi być 
co najmniej 3 m luzu w punkcie 
dystrybucyjnym. Pozostaw co 
najmniej 30cm przy gnieździe aby 
umożliwić potencjalne ponowne 
terminowanie.
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Aby określić minimalną separację 
między kablami danych i zasilania, 
pierwszym krokiem jest sprawdzenie 
klasyfikacji rozdzielenia 
instalowanych kabli danych. Informacje 
te można znaleźć w tabeli 7 normy 
EN 50174-2: 2018. W oparciu o tą 
tabelę obok przedstawiono klasyfikację 
rozdzielenia kabli oferowanych przez 
Molex Connected Enterprise Solutions.

W tabeli 9 określono współczynnik „P” 
mocy kabli zasilających

Typ obwodu 
elektrycznego 

a, b, c

Ilość 
obwodów

Wsp. p

20A

230V

1-fazowy

1 - 3 0,2
4 - 6 0,4
7 - 9 0,6

10 - 12 0,8
13 - 15 1
16 - 30 2
31 - 45 3
46 - 60 4
61 - 75 5
> 75 6

 a Kable 3 fazowe należy traktować 
jako  3 kable jedno fazowe.

 b Prądy powyżej 20A należy 
traktować jako kilka kabli o prądzie 
20A

 c Kable zasilające o niższych 
napięciach AC lub DC powinny być 
traktowane w odniesieniu do swoich 
poziomów napięcia np.  Kabel 100A 
50V DC = 5 kabli 20A (P = 0.4)

Numer katalogowy Klasyfikacja separacji
39.A0360 b

39-504-5E b

39-504-PS b

39A-504-FT c

39A-504-LS c

CAA-00161 c

CAA-00184 c

CAA-00251 c

CAA-00277-0C b

CAA-00277-0E b

CAA-00277-0H b

CAA-00277-0J b

CAA-00277-0K b

CAA-00277-0N b

CAA-00277-BK b

CAA-00302 c

CAA-00305 b

CAA-00325 b

CAA-00326 b

CAA-00358 d

CAA-00360 d

CAA-00375-0C b

CAA-00375-0E b

CAA-00375-0H b

CAA-00375-0J b

CAA-00375-0K b

CAA-00375-0N b

CAA-00375-BK b

CAA-00403-0E c

CAA-00404-0E c

CAA-00413-VL c

CAA-00418 c

CAA-00419-0H b

CAA-0322L-VL c

CAA-0334-VL c

CAA-0336-VL b

CAA-0422-BL b

CAA-0424-BL b
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W tabeli 8 zdefiniowano parametr „S” jako minimalną separację w zależności od 
sposobu prowadzenia instalacji oraz klasyfikacji rozdzielenia.

Obudowa stosowana dla okablowania 
informatycznego lub okablowanie zasilające

Klasyfikacja 
rozdzielenia

Separacja bez 
przegrody 

elektromagnetycznej

Otwarte 
obudowy 

metalowe a

perforowane 
obudowy 

metalowe b, c

Obudowy z 
litego metalu d

d 10mm 8mm 5mm 0mm

c 50mm 38mm 25mm 0mm

b 100mm 75mm 50mm 0mm

a 300mm 225mm 150mm 0mm

 a Wydajność ekranowania (od 0 MHz do 100 MHz) odpowiadająca kanałom 
koszowym ze spawanej siatki stalowej o rozmiarze oczek 50 mm x 100 mm. 
Tę wydajność ekranowania osiąga się również przy użyciu stalowego koryta 
(bez pokrywy) o grubości ścianki mniejszej niż 1,0 mm i / lub ponad 20% 
równomiernie rozłożonej powierzchni perforowanej.

 b Wydajność ekranowania (od 0 MHz do 100 MHz) odpowiadająca kanałom 
metalowym (kanał bez pokrywy) o grubości ścianki co najmniej 1,0 mm i nie 
więcej niż 20% równomiernie rozmieszczonej powierzchni perforowanej. Ta 
wydajność ekranowania jest również osiągana za pomocą ekranowanych kabli 
zasilających, które nie spełniają parametrów określonych w przypisie d.

 c Górna powierzchnia zainstalowanych kabli powinna znajdować się co najmniej 
10 mm poniżej górnej części obudowy bezpieczeństwa.

 d Wydajność ekranowania (od 0 MHz do 100 MHz) odpowiadająca kanałom 
metalowym o grubości ścianki 1,5 mm. Założeniem leżącym u podstaw 
wydajności materiałowej przewodu jest to, że produkt posiada przepuszczalność 
i przewodność większą niż 38 H ● S / m². Ta wydajność nie jest zapewniana 
przez stal nierdzewną, aluminium i materiały niemagnetyczne. Grubość ścianki 
1,0 mm tego samego materiału nie powoduje wzmocnienia - S = 0 mm.

Minimalny odstęp separujący „A”jest minimalną odległością między kablami 
informatycznymi i kablami zasilania energetycznego, która powinna być zachowana 
w dowolnym punkcie pomiędzy nimi.

Wiązki mocowane mechanicznie

Wiązki nie zamocowane
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Minimalny odstęp separujący oblicza się 
wg wzoru:

A=S*p
S - minimalna separacja
P - współczynnik mocy kabla

Przykład:
Kabel: CAA-0322L-VL - klasa separacji c
Prowadzenie: koryto perforowane 
Ilość sąsiadujących obwodów elektr.: 5

Z tabeli 8 wyznaczamy minimalną 
separację S = 25mm:

Z tabeli 9 wyznaczamy współczynnik 
mocy kabla P = 0,4

Minimalny odstęp separacyjny:

A=S*P=25mm*0,4=10mm

Warunki złagodzenia wymagań separacji

• Przejścia przez przegrody 
przeciwpożarowe

• Zbliżenie na odcinku nie większym 
jak grubość przegrody + 0,5m z 
każdej strony

• Oddzielne kanały lub rury

• W zgodzie z lokalnymi przepisami 
pożarowy

• Okablowanie jest dedykowane do 
aplikacji, która dopuszcza rezygnację z 
separacji

• Spełnione są wszystkie poniższe warunki:

• Klasyfikacja środowiskowa jest 
zgodna z E1 wg PN-EN 50173-1

• Kable informatyczne spełniają 
klasyfikację rozdzielenia „b” „c” lub 
„d” (tabela 7)

• Przewody zasilające tworzą obwody, 
które:

• Są w jednej wiązce skręcone lub 
otaśmowane a całkowity pobór 
prądu nie przekracza 32A

albo

• Są we wspólnej osłonie a 
całkowity pobór prądu nie 
przekracza 100A

Kable elektryczne i inne rodzaje kabli 
nie mogą być instalowane w tej samej 
wiązce lub w tej samej przegrodzie 
systemu prowadzenia kabli w której 
znajdują się kable transmisji danych, 
chyba że system prowadzenia posiada 
oddzielne przegrody oraz fizyczne 
separatory

Minimalny wymóg separacji „A” 
obowiązuje w 3 wymiarach. Jednak 
w przypadku gdy kable do transmisji 
danych i zasilania muszą się przecinać, 
a minimalna odległość nie może być 
zachowana, wówczas powinny one 
przechodzić pod kątem 90 ° po każdej 
stronie przejścia, na odległość nie 
mniejszą niż obowiązujące minimalne 
wymaganie dotyczące separacji.

Okablowanie transmisji danych w 
szafach oraz sprzęt elektryczny zawsze 
muszą być separowane. 

Separacja kabli w obiektach typu 
Data Center jest określona w klauzuli 
11.3.3.2.2 normy EN 50173-2:2018

Minimalny wymóg separacji „A” 
obowiązuje w 3 wymiarach. Jednak 
w przypadku gdy kable do transmisji 
danych i zasilania muszą się przecinać, 
a minimalna odległość nie może być 
zachowana, wówczas powinny one 
przechodzić pod kątem 90 ° po każdej 
stronie przejścia, na odległość nie 
mniejszą niż obowiązujące minimalne 
wymaganie dotyczące separacji.
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Promienie zagięć oraz siły 
wciągania kabli miedzianych 
Nie przekraczaj maksymalnych sił 
wciągania kabli określonych przez 
producenta. Zalecana maksymalne siła 
wciągania według ANSI / TIA-568-0.D 
dla 4-parowego kabla typu skrętka nie 
może przekraczać 110 N. Nadmierne 
napięcie zniekształci układ par w kablu 
i poważnie wpłynie na zdolność kabla 
do redukowania niepożądanych szumów 
(NEXT, FEXT i ich pochodnych). Może 
to spowodować rozplot specjalnie 
splecionych par i uszkodzenie 
przewodnika.

Źródło zakłóceń Minimalna separacja (mm)

Świetlówki 130a

Lampy neonowe 130a

Lampy rtęciowe 130a

Lampy o wysokim natężeniu przepływu 130a

Spawarki łukowe 800a

Ogrzewanie indukcyjne 1,000a

Sprzęt medyczny/lotniskowy/wojskowy b

Nadajniki radiowe b

Nadajniki telewizyjne b

Radary b

a Minimalne separacje mogą zostać zmniejszone, pod warunkiem że stosowane są odpowiednie systemy zarządzania kablami lub 
zapewnione są gwarancje dostawców produktów. 

b Jeżeli nie istnieją gwarancje dostawców produktów, należy przeprowadzić analizę dotyczącą możliwych zakłóceń, tj. zakresu 
częstotliwości, harmonicznych, stanów nieustalonych, impulsów, mocy przekazywanej…

EN 50174-2:2018 Tabela 10 – Wymagania dotyczące separacji między kablami danych a konkretnymi źródłami EMI..

Minimalny promień zagięcia Uwagi Siła wciągania

ANSI/TIA-568-0.D 
Okablowanie 
poziome oraz 
szkieletowe

4 x D
Zawsze stosuj się do 
wytycznych dostawcy

Minimalny wewnętrzny promień 
gięcia, przy braku obciążenia lub 
z obciążeniem, dla 4-parowego 
kabla typu skrętką powinien być 

czterokrotnie większy od średnicy 
kabla.

Siła wciągania dla 4-parowego 
kabla typu skrętka nie może 
przekraczać 110 N podczas 

instalacji.

ANSI/TIA-568-0.D 
Kable krosowe

1 x D
Zawsze stosuj się do 
wytycznych dostawcy

Minimalny wewnętrzny promień 
gięcia, przy braku obciążenia lub 
z obciążeniem, dla 4-parowego 
kabla typu skrętką powinien być 

taki jak średnica kabla.

nie dotyczy

Promień zgięcia określa minimalne 
zagięcie kabla które nie spowoduje 
jego uszkodzenia lub skrócenia jego 
oczekiwanej żywotności.

Minimalny promień 
zagięcia (R)

Zewnętrzna 
średnica kabla (D)
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Pojedyncza osoba nie powinna 
kontrolować więcej niż 6 pudełek/rolek 
kabla, ponieważ może być to trudne. Ilość 
kabli jak na zdjęciu obok powinna być 
kontrolowana przez 3 osoby

Szpule i kartony z kablami
Kable powinny być wciąganie swobodnie. 
Należy poluzować kabel w przypadku 
jego zablokowania. Nigdy nie należy 
ściągać izolacji przed wciąganiem.

Rozwijanie kabli
Pojedyncza osoba nie powinna 
kontrolować więcej niż 6 pudełek/rolek 
kabla, ponieważ może być to trudne. 
Ilość kabli jak na zdjęciu obok powinna 
być kontrolowana przez 3 osoby

Instalacja kabli
Zapobiegaj powstawaniu węzłów 
podczas wciągania kabla a samego kabla 
nie należy przeciągać kabla na siłę. 
Podtrzymuj kabel w wielu punktach w 
szczególności tam gdzie zmienia on swój 
kierunek. Obowiązkowo przestrzegaj 
promienia gięcia
• Zapobiegaj powstawaniu węzłów 

podczas wciągania
• Nie należy przeciągać kabla na siłę
• Podtrzymuj kabel w wielu punktach 

w szczególności tam gdzie zmienia on 
swój kierunek

• Przestrzegaj promienia gięcia

✔
Zastosowanie opasek kablowych z nylonu jest 
zalecane ale nie należy zaciskać ich zbyt mocno. 
Opaska kablowa powinna łatwo obracać się wokół 
kabli i nie powinna deformować kształtu wiązki. 
Trudniej jest uszkodzić kable kiedy wykorzystujemy 
haki lub opaski typu Velcro.
• Ściśnij wiązkę ale tak aby kable w niej były 

swobodne

• Nie należy deformować powłoki zewnętrznej kabli

• Można wykorzystać haki lub opaski Velcro które są 
elastyczne

• Należy mocować kable przed każdą zmianą ich 
kierunku lub kierunku wiązki 

• Nie zaciskaj opasek zbyt mocno

Powstrzymanie ognia
Zadaniem systemu zatrzymania ognia 
jest zapobieganie i ograniczenie 
rozprzestrzeniania się ognia poprzez 
odpowiedni projekt  architektoniczny i 
stosowaniu barier przeciwpożarowych w 
celu ochrony struktury i mieszkańców. 
Należy pamiętać o lokalnych przepisach 
dotyczących instalacji kablowej 
środowiska w którym pracujesz

Alternatywne trasy kablowe mogą 
podnieść niezawodność sieci w 
przypadku pożaru.

Jesteś odpowiedzialny za 
zapewnienie właściwej ochrony 
ogniowej podczas instalacji 
okablowania.

✘ ✘
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Skonsultuj te kwestie z lokalnym 
wykonawcą odpowiedzialnym za 
bezpieczeństwo pożarowe w zakresie:
• Zapobiegania
• Wykrywania
• Gaszenia
• Ograniczania

Obszary które nie zostały 
odpowiednio wykonane lub 
pominięte mogą stać się źródłem 
rozprzestrzeniania ognia oraz stać 
się źródłem szkodliwych substancji, 
gazów oraz toksyn

Wyposażenie szaf
Odpowiednie rozmieszczenie urządzeń 
podczas instalowania systemów w 
szafach jest bardzo istotne. Pozwoli to na 
najlepsze wykorzystanie kabli krosowych 
i ułatwi zarządzanie systemem 
przez cały cykl życia infrastruktury 
okablowania.

Zalecany układ paneli
• Molex zaleca umieszczanie 

światłowodowych paneli krosowych 
na górze szafy lub w jej pobliżu, aby 
zabezpieczyć zakończenia przed 
potencjalnym uszkodzeniem

• Molex zaleca aby zabezpieczać 
wszystkie adaptery światłowodowe

• Zainstaluj panel zapasu włókien pod 
panelem światłowodowym w celu 
zgromadzenia zapasu włókien, kabla 
lub umieszczenia w nim dodatkowych 
kaset na spawy. Aby umożliwić przyszłą 
rozbudowę, pozostaw strategicznie 
miejsce w szafie.

• Zakończenia światłowodowe są 
zazwyczaj bardzo rzadko ponownie 
konfigurowane

• Światłowód jest używany głównie 
w aplikacjach szkieletowych. Po 
jego zakończeniu rzadko występuje 
potrzeba wprowadzani zmian

• Również adaptery światłowodowe 
powinny być zamontowane 
powyżej poziomu oczu jako wymóg 
bezpieczeństwa

Zainstaluj organizatory kabli 
powyżej i poniżej paneli krosowych

• Poziome organizatory kabli są 
obowiązkowe. Odpowiednie ułożenie 
kabli krosowych dzięki szerokiej 
gamie organizatorów oferowanych 
przez Molex spowoduje, iż instalacja 
będzie wyglądała czysto a zarządzanie 
kablami będzie łatwe 

• Idealnym rozwiązaniem jest aby każdy 
pojedynczy rząd gniazd w panelu miał 
bezpośredni dostęp do dedykowanego 
organizatora

• Kabel krosowy nie powinien przecinać 
innego rzędu modułów w panelu 

• Molex Connected Enterprise Solutions 
dopuszcza ograniczenie ilość 
organizatorów tylko w przypadku gdy 
miejsce w szafie jest sprawą krytyczną

• Molex Connected Enterprise Solutions 
dopuszcza aby 3 rzędu modułów paneli 
krosowych organizować na dwóch 
sąsiednich panelach organizacyjnych. 
Jeden powyżej, jeden poniżej rzędu 
modułów panelu krosowego. 

• Umieść pionowy okrągły organizator 
kabli po obu stronach szafy/
ramy bezpośrednio pod poziomym 
organizatorem kabli 

• Pionowe przebiegi kablowe w szafie/
ramie mają służyć do porządkowania 
kabli krosowych których przebieg jest 
pionowy

Istnieją dwie główne kategorie zabezpieczeń przeciwogniowych:

1. Mechaniczne: prefabrykowane elementy elastomerowe ukształtowane tak, aby pasowały do 
standardowych kabli, rur i przewodów.

2. Nie mechaniczne: występują one w różnych postaciach, które mają tę zaletę, że 
dostosowują się do nieregularnych otworów i elementów penetrujących (tj. materiałów 
cementowych, pęczniejących taśm, pianki silikonowej i wstępnie przygotowanych poduszek 
silikonowych).
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Panel światłowodowy znajduje się na 
górze szafy, powyżej poziomu oczu. 
Przełącznik znajduje się poniżej, ponieważ 
umożliwia to łatwy dostęp zarówno 
do szkieletu światłowodowego, jak i 
poziomego miedzianego. Każdy panel 
48-portowy lub 2 jednostki 24-portowych 
paneli powinien mieć poziomy panel do 
prowadzenia kabli.

Maksymalny rozplot przy 
terminowaniu skrętki
Kolejne strony opisują przygotowanie i 
zakończenie kabla. Ta tabela przypomina 
o maksymalnym rozplocie dla kabli typu 
skrętka. We wszystkich przypadkach 
długość każdej rozplecionej pary musi 
być minimalizowana.

Łącze zakończone wtyczką 
modularną (MPTL)
Ten nowy rodzaj łącza jest dopuszczany 
tylko w wyjątkowych sytuacjach, 
wówczas kiedy kabel poziomy należy 
zakończyć bezpośrednio wtyczką, która 
jest podłączona do urządzenia. Poniżej 
przedstawiono graficznie wygląd 
takiego łącza. Ten rodzaj łącza nie jest 
przeznaczony do podłączania urządzeń 
do transmisji danych oraz głosu. 
Tego typu urządzenia należy zawsze 
podłączać poprzez tradycyjne łącza 
stałe oraz kable krosowe 

Norma ANSI/TIA-568-2.D wprowadza 
nowy rodzaj łącza – MPTL które 
z jednej strony jest zakończone 
wtyczką modularną a z drugiej 

gniazdem RJ45

Aby poprawnie zmierzyć takie łącze 
należy użyć adaptera Permanent 
Link od strony gniazda i adaptera 
pachcordowego (o kategorii zgodnej z 

kategorią łącza ) od strony wtyku MPTL. 

Kategoria Maksymalny rozplot

3 75mm (3”)

5E 13mm (0.5”)

6 6mm (0.3”)

6A 6mm (0.3”)

Pusta przestrzeń

Panel 
światłowodowy

Organizator kabli

Sprzęt aktywny

2x24-portowy panel 
krosowy

Pionowy organizator 
kabli

Przykład kabla Kategorii 6A 
zakończonego  4-parowym narzędziem 
Molex Connected Enterprise Solutions

< 6mm < 6mm
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TIA/EIA T568A TIA/EIA T568A Industrial

Biało/Zielony - Zielony
Biało/Pomarańczowy - 

Pomarańczowy
Żółty                             

Pomarańczowy

Biało/Pomarańczowy - 
Pomarańczowy

Biało/Zielony - Zielony
Biały 

Niebieski

Niebieski - Biało/Niebieski Niebieski - Biało/Niebieski N/A

Biało/Brązowy - Brązowy 6mm (0.3”) N/AN
u
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 2  Włóż kabel do osłony zabezpieczającej przed odkształceniami i zdejmij 30mm osłony kabla.  3  Następnie 
rozpleć wszystkie cztery skręcone pary, postępując zgodnie z etykietą oznaczającą kolor i umieść każdy przewód 
w odpowiednich gniazdach na prowadnicy.  4  Przytnij wystające przewody. Zdejmij oznacznik przewodów przed 
umieszczeniem nasadki na wtyczce, a następnie umieść nasadkę na wtyczce. Użyj szczypiec, aby zacisnąć  
obudowę, aż do całkowitego zatrzaśnięcia..

T56
8A

T56
8B

IND
US
TR
IAL

T56
8A

T56
8B

IND
US
TR
IAL

T56
8A

T56
8B
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US
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IAL

1.2in 30mm
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8A
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IAL

T56
8A

T56
8B
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TR
IAL

T56
8A

T56
8B

IND
US
TR
IAL Oznacznik żył

 1

 2  3  4

Aby rozpocząć, przed 
instalacją kabla usuń blokadę 
pokrywy. Następnie odetnij 
koniec stabilizatora, aby 
dopasować go do średnicy 
zewnętrznej kabla.

Blokada pokrywy

Oto proces zakańczania wtyczki modularnej MPTL Molex Connected Enterprise Solutions. 

Ten rodzaj łącza nie jest przeznaczony do podłączania urządzeń do transmisji danych oraz głosu. Tego typu 
urządzenia należy zawsze podłączać poprzez tradycyjne łącza stałe oraz kable krosowe 

✔

✘

Patch Panel

Urządzenie 
budynkowe

Wtyk MPTL

Patch Panel

Patch Panel

Wtyk MPTL

Gniazdo

Data/Voice 
device

✔
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Moduły PowerCat 6 i 
PowerCat 6A 
Omówione zostaną dwa różne typy 
terminowania: narzędziem 4-parowym 
Molex Connected Enterprise Solutions, 
oraz standardowym narzędziem 
uderzeniowym typu 110. Pokażemy 
również sposoby terminowania kabli 
nieekranowanych oraz ekranowanych.

Moduły Molex Connected Enterprise 
Solutions typu DataGate, Keystone 
oraz ModClip są dostępne w wersji 
ekranowanej lub nieekranowanej. 
Nakładka mocująca którą zakłada się 
na złącza IDC po jego zaterminowaniu 
zabezpiecza żyły przed ich łatwym 
wyrwaniem.

W module ekranowanym występuje 
dodatkowa pokrywa tylna która ekranuje 
złącze IDC przed zakłóceniami oraz 
zapewnia ciągłość uziemienia.

 6  Jeśli musisz otworzyć wtyczkę, odetnij opaskę i zdejmij boot. Następnie, używając płaskiego śrubokręta, 
delikatnie podważ pokrywę wtyczki, jedną stronę najpierw, a później drugą, aby ją otworzyć.

Numer katalogowy Moduł PowerCat

KSJ-00024-xx C5E DataGate

KSJ-00018-xx C6 DataGate

KSJ-00032-xx C5E Keystone

KSJ-00033-xx C6 Keystone

MMC-00013 / 19-xx C5E ModClip

MMC-00010-xx C6 ModClip

KSJ-00091-xx C6A Keystone

KSJ-00088 C6A Keystone *

Numer katalogowy Ekranowane moduły 
DataGate

KSJ-00062-xx C6A DataGate

KSJ-00073-0x C6A DataGate z 
bocznym wejściem

Przewód 
uziemienia

Opaska  5  Zamknij pokrywę wtyczki i upewnij się, 
że przewód uziemienia styka się prawidłowo 
z zaciskiem uziemiającym wtyczki. Nasuń 
z powrotem osłonę kabla, aby zakryć 
wtyczkę, i zablokuj końcowe położenie, 
używając dostarczonej opaski kablowej, aby 
zabezpieczyć styk uziemiający.

 5

Przetnij opaskę

Zdejmij 
boot

Otwórz pokrywę 6

* Dostępny TYLKO w Stanach Zjednoczonych - 
należy skonsultować się z przedstawicielem Molex 
Connected Enterprise Solutions w celu sprawdzenia 
prawidłowego numeru produktu poza USA

Moduł ze 
złączem IDC

Nakładka 
mocująca
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Rodzaje wprowadzenia kabli 
do modułów DataGate
Moduły DataGate kategorii 6 oraz 6A 
pozwalają na dwa rodzaje wprowadzenia 
kabla: wersje prostą oraz boczną

Wejście 
prosteWejście 

boczne
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Terminowanie modułów DataGate
Narzędzie jest przeznaczone dla 
modułów typu DataGate™ oraz 
Keystone*. Trwała konstrukcja wykonana 
ze stali węglowej z ergonomiczną rączką. 
Sekwencja terminowania przewodników 
oraz pozycja modułu oznaczona na 
narzędziu. Szybka i prosta zmiana 
głowicy terminującej przy pomocy 
dostarczonego klucza sześciokątnego. 
Molex rekomenduje używanie 
tego narzędzia w celu osiągnięcia 
powtarzalnych parametrów 
• Zaprojektowane dla modułów 

DataGate™ oraz Keystone*
• Trwała konstrukcja wykonana ze stali 

węglowej z ergonomiczną rączką
• Sekwencja terminowania 

przewodników oraz pozycja modułu 
oznaczona na narzędziu 

• Szybka i prosta zmiana głowicy 
terminującej przy pomocy 
dostarczonego klucza sześciokątnego

• Molex rekomenduje używanie 
tego narzędzia w celu osiągnięcia 
powtarzalnych parametrów 

* Nie jest kompatybilne z każdym 
modułem - należy skonsultować 
się z przedstawicielem Molex 
Connected Enterprise Solution aby 
sprawdzić kompatybilność

• Zmniejsza czas terminowania 
w porównaniu z narzędziem 
uderzeniowym110 

• Dokładne dopasowanie głowicy oraz 
przycinanie wszystkich żył w tym 
samym momencie jednym ruchem

Narzędzie 4-parowe posiada 5 głównych 
części:
 1  Korpus narzędzia
 2  Głowica terminująca
 3  Pokrętło obracające głowicę
 4  Tłok modułu
 5  Zatrzas blokujący

Solidna odlewana głowica terminująca 
posiada widoczne oznaczenie kategorii 
modułów dla których należy jej używać.

 1

 2

 3  4  5

1

1
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W celu wymiany głowicy terminującej 
usuń dwie śruby M2.5x8 za pomocą 
klucza sześciokątnego. Wyjmij głowicę. 
Nową głowicę przykręcić z powrotem 
dwiema śrubami M2.5x8
• Usuń dwie śruby M2.5x8 za pomocą 

klucza sześciokątnego
• Wyjmij głowicę
• Nową głowicę przykręcić z powrotem 

dwiema śrubami M2.5x8

W następnych sekcjach omówione 
zostaną sposoby terminowania w 
podziale na przygotowanie narzędzia, 
przygotowanie kabla, terminowanie oraz 
czynności końcowe.

Przygotowanie narzędzia 110
Wyciągnij nóż ucinający z wnętrza 
narzędzia Upewnij się, iż ucinająca 
strona noża znajduje się po stronie 
narzędzia z napisem „CUT”. Ustaw 
pokrętło regulacji uderzenia w położeniu 
„LOW”.  Można to później zmienić

v

Przygotowanie kabla U/UTP
Natnij i usuń około 50mm powłoki 
zewnętrznej upewniając się, iż żadna z 
żył nie została nacięta. Odetnij nylonową 
nić oraz centralny separator par.

Oznaczenia kategorii terminowanych modułów na głowicy
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Przygotowanie kabla 
kategorii 6A UTP

UWAGA: Pokazany powyżej kabel 
jest kablem nieekranowanym 
kategorii 6a. Nie posiada on drutu 
uziemienia ani siatki ekranującej. 
Folia zapewnia ochronę przed 
przesłuchami obcymi. Nie należy 
łączyć foli z uziemieniem.

Zdejmij 50 mm zewnętrznej powłoki 
kabla, usuń metalowa folię z każdej pary.

Terminowanie kabla 6A 
UTP na module keystone        
KSJ-00091-xx
Ułóż przewodnik w złączu IDC według 
założonej konfiguracji kolorów (T568B/
T568A). Zaterminuj kabel używając 
narzędzia uderzeniowego 110 

upewniając się, że powłoka zewnętrzna 
dochodzi do samego złącza IDC, rozpolt 
nie przekracza 6mm a przewodnik 
zostały przycięte przy powierzchni 
bocznej złącza IDC.

Ważne: Aby uzyskać optymalną ochronę 
przed przesłuchami obcymi, nasuń na 
złącze IDC osłonę złącza IDC. Dopasuj 
napisy „UP” tak aby były po tej samej 
stronie modułu a następnie zatrzaśnij 
osłonę złącza IDC na module.

Ustawianie kabla U/UTP względem złącza IDC
Ustaw 4 pary według obranej przez Ciebie sekwencji. Upewnij się, iż pary nie są 
rozplecione na odległości większej niż 10 mm (4 in.) pomiędzy osłona kabla a złączem 
iDC. W celu poprawy jakości terminowania minimalizuj rozplot oraz nie zmieniaj 
geometrii kabla.

50mm

“UP” mark
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Terminowanie kabla 6A 
UTP na module keystone        
KSJ-00088
• Proces terminowania kabla Kategorii 

6A U/UTP jest bardzo podobny do 
terminowania kabla U/UTP Kategorii 6

• Aczkolwiek folia izolacyjna musi być 
całkowicie usunięta na obu końcach 
kabla

Terminowanie kabla 6A 
UTP na module keystone        
KSJ-00062-0x
• Proces terminowania kabla Kategorii 

6A U/UTP jest bardzo podobny do 
terminowania kabla U/UTP Kategorii 6

• Aczkolwiek folia izolacyjna musi być 
całkowicie usunięta na obu końcach 
kabla
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Odwiń i wyprostuj folię znajdującą się na 
czwartej parze

Owiń drutu uziemiający dookoła kabla w 
kierunku przeciwnym niż folia. Zawiąż 
drutu uziemiający w odległości 25 mm od 
ściągniętej powłoki

Owiń folię dookoła kabla upewniając się 
iż jej błyszcząca i przewodząca strona 
znajduję się na zewnątrz kabla

Przygotowanie kabla U/FTP
Otwórz zacisk sprężynowy znajdując się w tylnej części pokrywy modułu i wsuń przez 
niego kabel. Zamknij zacisk kabla na kablu aby tylna obudowa była unieruchomiona.

Natnij i usuń około 76 mm zewnętrznej powłoki kabla upewniając się, iż folia każdej 
z par nie została naruszona. Odwiń folię z trzech par kabla (pomarańczową, zieloną 
oraz brązową) i odetnij je na wysokości osłony zewnętrznej.

Upewnij się, że 
żadna z par nie 

jest widoczna lub 
nie wystaje poza 

pokrywę

Ustaw 4 pary według obranej przez Ciebie sekwencji. Upewnij się, że pary nie są 
rozplecione na odległości większej niż 10 mm pomiędzy osłona kabla a złączem 
IDC.  W celu poprawy jakości terminowania minimalizuj rozplot oraz nie zmieniaj 
geometrii kabla

Zatrzaśnij zacisk obudowy tylnej tak aby 
ten przytrzymywał folię w miejscu
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Natnij i usuń około 76 mm powłoki kabla upewniając się, iż wewnętrzna folia nie 
została naruszona. Odetnij nylonową nić tak aby nie uszkodzić wewnętrznej foli. 
Owiń folię dookoła kabla upewniając się, iż jej błyszcząca i przewodząca strona 
znajduję się na zewnątrz kabla

Zawiąż drutu uziemiający w odległości 
25 mm od ściągniętej powłoki

Odetnij folię polietylenową która 
jest owinięta dookoła par tak aby nie 
uszkodzić żadnej z par Odetnij nylonową 
nić (jeśli występuje) oraz separator par

Przygotowanie kabla F/UTP
Otwórz zacisk sprężynowy znajdując się w tylnej części pokrywy modułu i wsuń przez 
niego kabel. Zamknij zacisk kabla na kablu aby tylna obudowa była unieruchomiona.

.

Zatrzaśnij zacisk obudowy tylnej tak aby 
ten przytrzymywał folię w miejscu

Ustaw 4 pary według obranej przez Ciebie sekwencji. Upewnij się, że pary nie są 
rozplecione na odległości większej niż 10 mm pomiędzy osłona kabla a złączem 
IDC.  W celu poprawy jakości terminowania minimalizuj rozplot oraz nie zmieniaj 
geometrii kabla

Upewnij się, że 
żadna z par nie 

jest widoczna lub 
nie wystaje poza 

pokrywę
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Terminowanie kabla U/UTP narzędziem 110
Trzymaj narzędzie 110 lekko wychylone na zewnątrz modułu pod kątem około 10-
15 ˚ aby mieć pewność, iż każda z żył zostanie prawidłowo przycięta na równi ze 
złączem. Nałóż zaślepkę mocującą na złącza IDC tak aż do momentu zaskoczenia 
dwóch zaczepów bocznych  Zawsze używaj zaślepki mocujące która przytrzymuje 
żyły w złączu i zapobiega możliwości łatwego ich wyrwania

Otwórz mechanizm zaciskowy tylnej 
osłony poprzez jego odchylenie kablem 

Delikatnie nasuń osłonę tylną na moduł 
tak aby folia i żyła uziemiająca wyszły na 
zewnątrz osłony 

Zatrzaśnij tylną osłonę na bocznych zaciskach mocujących modułu. Upewnij się, 
iż została zachowana prawidłowa polaryzacja dopasowania modułu i osłony jak 
pokazano na środkowej grafice 

Terminowanie kabli U/FTP i F/UTP narzędziem 110
Trzymaj narzędzie 110 lekko wychylone na zewnątrz modułu pod kątem około 10-
15 ˚ aby mieć pewność, iż każda z żył zostanie prawidłowo przycięta na równi ze 
złączem. Nałóż zaślepkę mocującą na złącza IDC tak aż do momentu zaskoczenia 
dwóch zaczepów bocznych  Zawsze używaj zaślepki mocujące która przytrzymuje 
żyły w złączu i zapobiega możliwości łatwego ich wyrwania

Upewnij się, że 
żadna z par nie 

jest widoczna lub 
nie wystaje poza 

pokrywę

Upewnij się, iż folia oraz żyła uziemiająca mają kontakt 
z zaciskiem. Naciśnij zacisk mocujący obudowy 
tylnej aż do momentu jego całkowitego zamknięcia. 
Przytnij nadmiar foli jeśli to konieczne. Całość procesu 
terminowania kabla nie powinna zająć więcej niż 3 
minuty
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Rozpleć żyły i ułóż je w grzebieniu głowicy terminującej według wcześniej obranego 
schematu kolorów pokazanego na narzędziu. Każda żyła musi być idealnie prosta 
wewnątrz grzebienia głowicy. Żyły poza narzędziem mogą pozostać splecione. 
Umieść moduł centralnie ponad żyłami. Dla modułów ekranowanych usuń wcześniej 
tylną osłonę ekranującą. Upewnij się również iż moduł nie posiada żadnych ikon 
opisowych Trzymając za moduł, obróć głowicę terminującą o 90°tak aby czoło 
moduły znalazł się wewnątrz narzędzia tuż nad czerwonym tłokiem terminującym

Zaciśnij narzędzie aż do momentu całkowitego osadzenia głowicy w narzędziu i 
przycięcia nadmiaru żył po bokach głowicy. Narzędzie nie osiągnie pełnego cyklu 
jeśli operacja zamykania nie wykona się całkowicie. Może zaistnieć potrzeba 
usunięcia nadmiaru żył ręcznie. Zwolnij rękojeści narzędzia, aby otworzyć je 
otworzyć. Usuń zaterminowany moduł poprzez obrót o 90°głowicy terminującej i 
jego wyciągnięcie.

Terminowanie przy pomocy narzędzia 4-parowego
Obróć głowicę terminującą o 90°tak aby grzebień był 
ułożony równolegle do narzędzia i był on unieruchomiony 
Ułóż końcówkę kabla w szczelinie głowicy terminującej tak 
aby osłonięta cześć kabla wystawała od spodu grzebienia

Sprawdź wzrokowo czy wszystkie 
żyły zostały prawidłowo 
zaterminowane i przylegają do spodu 
szczelin złącza IDC . W przypadku 
kabli ekranowanych folia i drut 
uziemiający muszą przylegać do 
zewnętrznej powłoki kabla. Upewnij 
się, iż żyły nie są odsłonięte. Załóż 
nakładkę mocującą. W przypadku 
modułów ekranowanych upewnij się, 
iż została zachowana odpowiednia 
polaryzacja pomiędzy modułem a 
tylna osłoną oraz, że zaczepy zostały 
zamknięte 

Przy kablach ekranowanych należy zwrócić 
szczególna uwagę na folie ekranujące i żyłę 

uziemiającą aby te nie zostały uszkodzone w trakcie 
późniejszego zaciskania modułu

Grzebień
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Konserwacja narzędzia
Kiedy narzędzie nie jest w użytku jego 
rękojeść powinna być zamknięta a 
samo narzędzie należy przechowywać 
w czystym i suchym miejscu. Czyść i 
konserwuj narzędzie regularnie aby 
zapewnić mu maksymalną sprawność 
i długość użytkowania. Usuwaj 
zanieczyszczenia pędzelkiem lub 
delikatną szmatką nie pozostawiającą 
włókien. Nie używaj materiałów 
ściernych które mogłyby uszkodzić 
narzędzie. Chroń wszystkie wystające 
elementy i oliw wszystkie 3 punkty 
pokazane na poniższej grafice w odstępie 
5000 procesów lub co 3 miesiące. Oliwę 
trzymaj z dala od głowicy terminującej 
oraz oznacznika nadrukowanego na 
narzędziu

4-parowe narzędzie Molex zostało 
stworzone z długotrwałych materiałów. 
Zapewnia również komfortową obsługę 
oraz wyjątkową precyzję terminowania 
przewodników typu drut o średnicach 
23 oraz 24 AWG. Głowica UTP pozwala 
na zarabianie kabli U/UTP. Głowica 6A 
pozwala na zarabianie kabli U/FTP oraz 
F/UTP
• Obsługuje przewody typu drut o 

grubościach 23-24 AWG 
• Głowica UTP pozwala na zarabianie 

kabli U/UTp
• Głowica 6A pozwala na zarabianie kabli 

U/FTP oraz F/UTP

Podczas wykonywania dużej ilości procesów terminowania należy robić 
krótkie przerwy gdyż intensywne terminowanie może prowadzić do 
zmęczenia osoby obsługującej. Narzędzie jest przeznaczone do celów 
instalacyjnych i nie powinno być używane do masowych procesów 
produkcyjnych. Gumowa rękojeść narzędzia nie chroni przed porażeniem 
prądem elektrycznym. Wymień głowicę terminującą jeśli ta nie jest już w 
stanie dobrze przycinać żył podczas terminowania. Nie rozkręcaj ani nie 
naprawiaj narzędzie we własnym zakresie ponieważ to łamie postanowienia 
gwarancyjne firmy Molex i może przyczyniać się do obniżenia wydajności 
samego narzędzia

 1

 2 3
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Mierniki i testowanie instalacji miedzianych.
Testowanie okablowania na zgodność 
ze standardami jest wymagane w 
przypadku aplikowania o gwarancję 
Molex

Testowanie przeprowadza się dla 
określonych kategorii lub klasy 
łącza, a wyniki są porównywane ze 
standardami branżowymi w celu 
otrzymania wskazania Pass / Fail. 

Czynniki, które wpływają na integralność 
i wydajność okablowania miedzianego

• Zbytnie zgięcia kabli, źle zainstalowane 
złącza lub gniazda

Pomiary muszą być przeprowadzone 
miernikami minimalnie poziomu III 
bieżącej generacji i pochodzących od 
producentów wymienionych poniżej
• Testery muszą być kalibrowane co roku 

lub zgodnie z zaleceniami producenta 
OEM

• Tester ma mieć najnowsze 
oprogramowanie firmware przed 
testowaniem instalacji do celów 
gwarancyjnych

Molex Connected Enterprise 
Solutions będzie nadal akceptować 
wyniki pomiarów wykonanych 
testerem z ważną kalibracją, 
nawet jeśli ten model przestał być 
dostępny i nie jest już wspierany 
przez producenta testera.

Mierniki zaakceptowane przez 
Molex wykonują podobne funkcje 
i zapis pomiarów w odpowiednim 
formacie umożliwiającym obsługę 
wniosków gwarancyjnych

Tester jest automatycznie skreślany z 
listy dopuszczonych mierników, jeśli 
producent nie zapewnia już wsparcia 
dla tego urządzenia w szczególności 
kalibracji.

Poniżej kilka przykładów (może to ulec 
zmianie bez powiadomienia)

Jeśli chcesz korzystać z modelu 
testera, który nie został tutaj 
wymieniony proszę skontaktować 
się z ces.support@molex.com 
podając szczegóły urządzenia oraz 
przykładowy raport z pomiarów.          
To musi być uzgodnione przed 
rozpoczęciem pomiarów

Fluke

DSX-600 

Versiv DSX-5000

Versiv DSX-8000

Ideal

Lan Tek II Series 
(planowane przerwanie 
wsparcia w marcu 2022)

VIAVI Solutions

(Dawniej JDSU)

Certifier 10G

Certifier 40G

Softing

WireXpert 4500

Molex Connected Enterprise Solutions 
do celów gwarancyjnych akceptuje tylko 
wyniki pomiarów Permanent Link bez 
względu na architekturę okablowania. 

Dodatkowo, użytkownicy końcowi 
powinni wymagać raportów z testów w 
trybie Channel dla dowolnego kanału 
Crossconnect, aby potwierdzić, że inne 
komponenty kanału działają prawidłowo.
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Nigdy nie używaj testerów tonowych 
włączając je bezpośrednio do gniazd! 
Końcówka sondy powoduje 
uszkodzenie 
grzebienia gniazda DataGate, jak 
również styki w gnieździe.  
Zamiast tego można użyć np. testera 
SLT...

Współczynnik propagacji (NVP)
NVP jest współczynnikiem 
określającym stosunek prędkości 
rozchodzenia się energii elektrycznej w 
kablu odniesiony do prędkości światła 
w próżni, wyrażany w procentach. Z 
powodu różnej częstotliwości splotów, 
pary mają różne długości, efektem 
tego są różne czasy jakie sygnał musi 
pokonać na tym samym odcinku kabla

Ponieważ NVP różni się w zależności 
od rodzaju kabla i producenta, kable 
Molex Connected Enterprise Solutions 
mają NVP nadrukowane na płaszczu, co 
ułatwia identyfikację podczas testów
• Wartość NVP kabla może różnić się w 

zależności od producenta nawet o 2%
• Ustawienie NVP wpływa tylko na 

pomiar 
• Tabela po prawej stronie pokazuje jak 

ustawienie NVP wpływa na pomiar 
długości kabla

Oprogramowanie niektórych mierników 
umożliwia dokonanie re-certyfikacji 
pomiarów w odniesieniu do nowej 
wartości NVP

Molex Connected Enterprise Solutions 
nie akceptuje re-certyfikowanych 
wyników pomiarów do wniosków 
gwarancyjnych

Jeśli musisz użyć tej funkcji upewnij 
się, że dostarczasz oryginalne wyniki z 
wynikami re-certyfikowanymi

Testy Permanent Link uwzględniają 
kabel oraz moduły na jego 
końcach, pomijając kable krosowe i 
przyłączeniowe. Testy Permanent Link 
są używane do certyfikacji, ponieważ 
są one stałym elementem w budynku 
i wymaganym testem na 25-letnią 
gwarancję Molex Connected Enterprise 
Solutions. Testowanie w trybie Channel 
obejmuje kabel, moduły na jego 
końcach oraz kable krosowe. W dalszej 
części tego modułu zostaną omówione 
ustawienia testera do testowania

Uwaga: ustawienie NVP ma wpływ 
TYLKO na pomiar długości. Nie ma 
wpływu  na żaden inny parametr

Pair 1 484 ns

Pair 2 486 ns

Pair 3 494 ns

Pair 4 481 ns

NVP
Długość

(m) (ft)

60 75.9 249

61 77.2 253

62 78.4 257

63 79.7 261

64 81.0 266

65 82.2 270

66 83.5 274

67 84.8 278

68 86.0 282

69 87.3 286

70 88.5 290

71 89.9 295

72 91.1 299

73 92.4 303

74 93.6 307

75 94.9 311

76 96.2 316

77 97.4 320

78 98.7 324
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Podczas testowania łącza miedzianego 
tester generuje różne formy sygnału 
i mierzy ich ineterakcje dla danego linku:
• Pomiar Permanent Link to standard 

branżowy testowania instalacji i jest 
wymagany na 25-letnią gwarancję 
Molex Connected Enterprise Solutions

• Łącze stałe to zainstalowany kabel 
między panelem krosowniczym a 
gniazdem obszaru roboczego

• Do przeprowadzenia testów należy 
użyć odpowiednich kabli pomiarowych 

• Ustaw standard branżowy do którego 
odniesione będą wyniki pomiarów

• Konfiguracja testera zostanie 
omówiona na kolejnych slajdach

• Pomiar Channel służy do potwierdzenia 
wydajności kanału i jest przydatny do 
prac diagnostycznych

• Kanał zostaje utworzony po 
zainstalowaniu sprzętu i podłączeniu 
go przy pomocy kabli krosowych/
przyłączeniowych produkowanych 
przez firmę Molex Connected 
Enterprise Solutions

• Użytkownicy końcowi powinni 
wymagać raportów z testów kanału dla 
dowolnego kanału Crossconnect, aby 
potwierdzić, że wszystkie elementy 
kanału działają prawidłowo

• Testy kanału mogą być również 
wykorzystywane do prac 
diagnostycznych w odniesieniu do 
problemów aplikacji

• Do przeprowadzenia testów należy 
użyć głowic testowych kanału i 2m 
kabli krosowych Molex Connected 
Enterprise Solutions

• Sprawdź kanał pod kątem wymaganego 
standardu zgodnie ze specyfikacją 
projektu lub regionu

Łącza terminowane MPTL
Norma ANSI/TIA-568-2.D zawiera 
nowy model łącza o nazwie Modular 
Plug Terminated Link (MPTL). Jest to 
spowodowane przypadkami, w których 
może być konieczne zakończenie 
kabli poziomych za pomocą wtyczki 
bezpośrednio podłączonej do urządzenia. 
Uwaga: nie jest to dopuszczalne 
połączenie dla urządzeń Data / Voice, jak 
pokazano poniżej. W dalszej części tego 
modułu zostaną omówione ustawienia 
testera do przeprowadzenia powyższych 
pomiarów.

Permanent 
Link Adapter

GniazdoPatch Panel

Permanent Link Permanent 
Link Adapter

✔

Patch Panel Gniazdo

Patch Panel

Building 
device

Wtyk MPTL

✔

✘

Patch Panel Wtyk MPTL Data/Voice 
device
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Jak testować łącza MPTL?
Ten nowy model łączy wymaga nowego 
limitu testowego (MPTL) oraz kombinacji 
adaptera permanent link oraz adaptera 
używanego do testowania kabli 
krosowych (Patch Cord Adapter).
• Ten nowy model łączy wymaga 

nowego limitu testowego (MPTL) 
oraz kombinacji adaptera permanent 
link oraz adaptera używanego do 
testowania kabli krosowych (Patch 
Cord Adapter). Dzięki temu wynik 
zawiera wydajność wtyku modularnego 
na końcu. Konfiguracja testu MPTL jest 
pokazana po prawej stronie

• Korzystanie z adaptera PCA na końcu 
pozwala zweryfikować wydajność 
wtyku . Adapter Channel nie umożliwia 
np. pomiaru NEXT na złączu wtyk-
gniazdo urządzenia 

• Uwaga: używany adapter PCA musi 
odpowiadać kategorii testowanego 
przewodu. Adaptery PCA nie są 
wstecznie kompatybilne, dlatego np. 
PCA Cat 6A nie może być używany do 
pomiaru linii Cat 6

Tradycyjny test Permanent Link używa 
adapterów Permanent Link wpiętych w 
panelu i gnieździe. Test typu Channel 
jest wykonywany z użyciem adapterów 
Channel i kabli krosowych. Żaden z tych 
testów nie będzie mierzyć poprawnie 
łącza zakończonego wtyczką modularną

Zgodnie z normą ANSI / TIA-568.2-D 
wprowadzono modułowe łącze 
końcowe (MPTL) w celu zapewnienia 
odpowiedniego testowania wtyczki 
zakończonej w terenie. Osiąga się to 
dzięki zastosowaniu adaptera kabla 
krosowego, który testuje wtyczkę 
modułową. W związku z tym poprzednie 
zmodyfikowane pojedyncze złącze stałe 
nie jest już akceptowane do zastosowań 
gwarancyjnych zawierających łacza 
MpTL.

Uwaga: Adaptery krosowe nie 
są kompatybilne wstecz i do 
testowanej instalacji potrzebne 
będą Patch Cord adaptery o 
odpowiedniej kategorii.

Aby wykonać konfigurację testera dla 
innych kategorii, użyj właściwego typu 
/ kategorii kabla i kategorii i adapterów 
krosowych..

Ten nowy model łącza dopuszcza 
„ograniczone przypadki”, w których 
może być konieczne zakończenie 
kabli poziomych za pomocą 
wtyczki, która jest bezpośrednio 
podłączona do urządzenia. Poniżej 
znajduje się przykład nowego 
modelu łącza

Ten nowy model łącza nie jest 
przeznaczony do połączenia 
urządzeń Data/Voice. Nadal tego 
typu urządzenia powinny być 
podłączane poprzez gniazdo i kabel 
przyłączeniowy.

TEST LIMIT TEST LIMIT

Limit Groups TIA

Last used TIA Cat 6A MPTL

TIA TIA Cat 6 MPTL

ISO TIA Cat 5e MPTL

Kabel poziomy

Patch Panel

Pomiar 
obejmuje wtyk 

MPTL

Patch Cord 
Adapter

Pomiar zaczyna 
się tutaj

RJ45 Plug

Permanent 
Link Adapter
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Praktyki instalacyjne - okablowanie światłowodowe
W tym rozdziale omówiono praktyki 
instalacyjne specyficzne dla 
światłowodów. Należy pamiętać, że 
wiele praktyk związanych z instalacją 
miedzi ma zastosowanie również do 
włókien światłowodowych.

Na początek poniższa tabela pokazuje 
minimalny promień zgięcia i siłę 
ciągnięcia dla kabli światłowodowych. 
Nie przekraczaj naciągu kabla 
określonego przez producenta kabla. 

Typ kabla i szczegóły 
instalacji  

ANSI/TIA-568-0.D

Minimalny promień 
gięcia - brak obciążenia 

rozciągającego (po 
zainstalowaniu)

Minimalny promień zgięcia 
- Maksymalne obciążenie 

rozciągające (podczas 
instalacji)

Siła naciągu

Kabel wewnętrzny z 2 lub 4 
włóknami zainstalowany w 
Podsystemie Okablowania 

1 

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 220 N

Kabel wewnętrzny z więcej 
niż 4-rema włóknami

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy

Zgodnie z 
wymaganiami 

dostawcy

Kabel wew./zew. do 12-tu 
włókien

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 1335 N (

Kabel wew./zew. powyżej 
12-tu włókien

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 2670 N

Kabel zewnętrzny
10 x D                     

Stosuj wymagania 
dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 2670 N

Kabel abonencki (drop 
cable) instalowany przez 

wciąganie

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 1335 N

Kabel abonencki (drop 
cable) instalowany 

doziemnie lub 
wdmuchiwany

10 x D                     
Stosuj wymagania 

dostawcy

20 x D                                
Stosuj wymagania dostawcy 440 N

Typy kabli
Zawsze wybieraj odpowiedni kabel dla 
typu środowiska, w którym zostanie 
zainstalowany. Instaluj tylko kable z 
luźną tubą w środowisku zewnętrznym, 
szczególnie instalowane doziemnie. 
Kable dystrybucyjne o ścisłej tubie, 
spełniające odpowiednie normy i 
przepisy budowlane, nadają się do 
wewnątrzbudynkowych połączeń 
szkieletowych.

• Szkielety między-budynkowe zazwyczaj 
doświadczają najtrudniejszych 
warunków, w zależności od tego, gdzie 
są zainstalowane

• Wahania temperatury i wtargnięcie 
wody mogą negatywnie wpłynąć na 
kabel

• Instaluj tylko kable z luźną tubą w 
środowisku zewnętrznym, szczególnie 
instalowane doziemnie

Zawsze dobierz odpowiedni kabel 
do środowiska w którym będzie on 

instalowany
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• Kable dystrybucyjne o ścisłej tubie, 
spełniające odpowiednie normy i 
przepisy budowlane, nadają się do 
wewnątrzbudynkowych połączeń 
szkieletowych

Gdy nie stosuje się spawania 
i pigtaili, kable z luźną tubą, 

zwłaszcza wielowłóknowe na tubę, 
można zakańczać tylko za pomocą 
zestawu przejściowego luźna/ścisła 
tuba aby uzyskać gwarancję Molex 
Connected Enterprise Solutions.

• Zestaw przejściowy umożliwia 
wprowadzenie pojedynczych włókien 
w osobne bufory w celu łatwiejszego 
terminowania

• Dzięki temu kable z luźną tubą mogą 
być terminowane na obiekcie unikając 
drogiego spawania

Terminowanie włókien 
światłowodowych - spawanie 
pigtaili
Łączenie za pomocą pigtaili jest 
obecnie jednym z najpopularniejszych 
sposobów zakańczania włókien 
światłowodowych. Pigtail to simplexowy 
kabel światłowodowy w buforze 900μm 
z fabrycznie zakończonym złączem na 
jednym końcu. 
• Niezaterminowany koniec jest łączony 

z włóknem kabla instalacyjnego 
• Miejsce połączenia przechowywane 

jest w tacce spawów (patrz zdjęcie po 
prawej stronie)

• Zakończony koniec jest następnie 
łączony z odpowiednim adapterem / 
złączką

• Zakańczanie pigtailem ma swoje zalety: 
nie ma potrzeby montażu adaptera 
na włóknie w warunkach polowych i 
można je wykonać szybko

• Sprzęt do spawania jest jednak 
kosztowny, wymagane są też 
dodatkowe urządzenia, a miejsca 
połaczeń wprowadzają dodatkowe 
straty tłumieniowe

• Kiedy ma być używany kabel z luźną 
tubą, Molex Connected Enterprise 
Solutions zaleca spawanie

• Molex Connected Enterprise Solutions 
zapewnia kompletne rozwiązanie 
obejmujące kasety, osłonki spawów i 
pigtaile

Terminowanie włókien 
światłowodowych -  kable 
preterminowane
Wstępnie zakończone kable 
światłowodowe posiadają fabrycznie 
zamontowane złącza (konektory) na 
jednym lub obu końcach. Należą do 
nich pigtaile simplex, patchcordy 
duplex lub kable wielowłóknowe do 
instalacji poziomych lub szkieletowych. 
Pigtaile i kable krosowe są dostępne w 
standardowych długościach (zwykle co 
jeden metr) i są łatwe do zainstalowania. 
Instalacja wielowłóknowych kabli pre-
terminowanych wymaga większego 
planowania i dodatkowego wyposażenia 
w celu ochrony włókien podczas 
instalacji.
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Terminowanie włókien 
światłowodowych - ModLink - 
rozwiązanie plug and play
 ModLink jest idealnym rozwiązaniem 
dla aplikacji o znaczeniu krytycznym, 
takich jak centra danych i sieci pamięci 
masowych, w których szybka instalacja 
jest najważniejsza, a dokonywanie zmian 
w połączeniach jest często wykonywane 
lub zarządzane wewnętrznie.

Zaletą rozwiązania ModLink Fibre Optic 
jest brak terminowania w terenie, co 
powoduje 80% redukcję czasu instalacji. 
Szybkie wdrożenie jest odpowiednie dla 
środowiska Data Center. UWAGA: Kable 
ModLink są fabrycznie zakończone i 
przetestowane, ale wymagane jest ich 
przetestowanie po przybyciu na miejsce 
instalacji w celu wykrycia uszkodzeń 
podczas transportu. Testuj również 
po instalacji, aby upewnić się, że nie 
doszło do uszkodzeń podczas instalacji. 
Potwierdź typ kabli przed instalacją, aby 
uniknąć przeróbek.

Zidentyfikuj typ złącza (ŻEŃSKIE / 
MĘSKIE), Orientację (Key Up / Key 
Down) i biegunowość (Typ-A, Typ-B, 
Typ-C) kabla ModLink przed instalacją 
aby uniknąć przeróbek.

Kable ModLink wymagają odpowiedniej 
obsługi. Zatem długości kabli są bardzo 
ważne. Krótkie kable mogą uniemożliwiać 
poprawną łączność, a dłuższe 
wymagają przestrzeni do zarządzania 
nadmiarem. Wstępnie skonfigurowane 
panele światłowodowe ModLink są 
zaprojektowane tak aby zgromadzić 
5m zapasu każdego z kabli. Panele 
zawierające kasety ModLink mogą nie 
mieć tej przewagi.

Terminowanie włókien 
światłowodowych - złącza 
montowane w terenie
Złącze Molex Connected Enterprise 
Solutions G2 Xpress jest przeznaczone 
do bezpośredniego terminowania 
włókna. Przestudiuj slajd, aby zrozumieć 
jego zalety. 

Terminowanie włókien w warunkach 
polowych jest po spawaniu drugą 

popularną metodą



43Podręcznik instalatora

Dzięki dzisiejszej poprawie technologii 
złącz jest to najbardziej opłacalna 
metoda stosowana do zakończenia kabli. 
Konektory do instalacji w warunkach 
polowych mogą być wykonane w wersji 
epoksydowej lub bez-epoksydowej

Xpress G2 to wstępnie spolerowane, 
bez-epoksydowe konektory 
światłowodowe
• Montaż się w mniej niż 2 minuty
• Bez polerowania lub kleju
• Niska inwestycja w oprzyrządowanie

• Stripper
• Cleaver
• Zestaw do czyszczenia światłowodów 

(niestrzępiące się ściereczki i alkohol)
• Dostępne konektory SC i LC
• Dostępne dla światłowodu 

wielomodowego i jednomodowego
• Odpowiednie do 250μm lub 900μm z 

buforem 900μm dla włókna 250μm
• Zawiera żel dopasowujący, 

zapewniający szczelne połączenie
• Ponowne użycie

Terminowanie włókna przy 
pomocy konektora Xpress G2 
OM3 LC
W skład złacza xpress G2 wchodzą dwa 
elementy: korpus złącza z plastikowym z 
blokadą oraz boot.

Wciśnij plastikową blokadę złącza aby 
mieć pewność, że złącze jest prawidłowo 
przygotowane i zabezpieczone

Upewnij się czy nie ma przerwy pomiędzy 
tylną częścią złącza a prowadnica w kształcie 
litery „U” elementu prowadzącego. Złącze 
powinno być umieszczone w poniższy sposób.

.

Assembly tooling
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CLICK

Przełóż włókno poprzez boot jak na powyższym 
rysunku następnie usuń bufor oraz powłokę 
akrylową za pomocą strippera.

Usuń około 30-35mm  zewnętrznej powłoki w 
kilku mniejszych porcjach. Wyczyść gołą część 
włókna za pomocą chusteczki nasączonej 
alkoholem

Zachowując szczególną ostrożność umieść 
bezpiecznie odcięte włókna w specjalnym 
pojemniku

Cleaver Fitel S-315 jest narzędziem które 
zarysowuje włókno oraz przy odpowiednim 
wygięciu powoduje jego pęknięcie. Zostaw 
około 9-11 mm gołego włókna

Ułóż włókno w prowadnicy. Upewnij się, że 
zewnętrzny bufory wystaje ponad prowadnice na 
maksymalnie 2 mm lub jest z nią ułożony na równi

Otwórz środkowy zacisk - operacji tej będzie 
towarzyszyć charakterystyczny „klik”  następnie 
sprawdź czy włókno nie zostało zgięte. Włókno 
światłowodowe minimalnie się napręży ale jest 
to normalne. Otwórz przednią przesłonę złącza

Upewnij się, że gołe włókno znajduje się 
obszarze U prowadnicy i jest umieszczone 
centralnie do otworu złącza. Przesuwaj uchwyt 
do włókna powoli aż do jego  zatrzymania 
uważając, tak aby nie doprowadzić do zderzenia 
dwóch włókien.
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Czyszczenie złącza 
światłowodowego
Czyszczenie połączeń światłowodowych 
ma kluczowe znaczenie, a Molex posiada 
szereg urządzeń czyszczących złącza, 
które obejmują złącza SC, LC i MPO 
/ MTP®. Proces czyszczenia został 
opisany na następnych stronach.

Narzędzia do czyszczenia konektorów
• LC
• SC
• MPO/MTP® 

Proces czyszczenia opisany na 
następnych stronach jest ważny

Czyszczenie jest krokiem 
krytycznym. Jest to proces 
3-etapowy: Krok 1: Sprawdź złącza 
włókien pod kątem uszkodzeń 
i zabrudzeń - Krok 2: Wyczyść 
złącza światłowodów - Krok 3: 
Sprawdź ponownie wyczyszczone 
włókna i powtórz w razie potrzeby. 
Przyjrzymy się każdemu z nich 
bardziej szczegółowo. 

Zanim rozpocznie się testowanie 
rozwiązania światłowodowego, należy 
wykonać poniższe kroki:
• Krok 1 – Sprawdź złącza 

światłowodowe pod kątem uszkodzeń, 
zabrudzeń lub innych pozostałości, 
które będą miały wpływ na 
przepustowość sygnału
• Inspekcję można wykonać przy 

pomocy urządzenia zwanego Video 
Scope

• Upewnij się, że masz odpowiedni 
adapter dla typu złącza (SC, LC, MPO 
/ MTp®)

• Najlepszą praktyką jest użycie 
urządzenia z możliwością analizy 
złącza

• Powinno ono również stworzyć 
raport, który możesz dodać do swoich 
pomiarów

• Jeśli kontrola pokazuje czyste złącze, 
NIE CZYŚCI, podłącz światłowód 
zgodnie z wymaganiami do 
testowania

• Czyszczenie czystego złącza może 
spowodować zanieczyszczenie

Nasuń boot na tylną cześć złącza, upewniając 
się, iż nasunął się on do końca. Terminowanie 
złącza Xpress G2 LC zostało zakończone

Stopniowo poluzuj zaciski włókna uważając 
równocześnie aby nie poruszyć złącza.

Podnieś otwartą przednią osłonę złącza.

Podnieś tylny zacisk włókna w prowadnicy oraz 
usuń złącze z prowadnicy.
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• Powyżej pokazano przykładowy 
raport z testu wykonany Vdeo Scope 
Fluke Networks® FiberInspector ™ 
podłączony do testera DSX-5000

Krok 2 jest wymagany tylko 
wtedy jeśli w kroku 1 stwierdzono 
zabrudzenia

Krok 2 – Wyczyść złącze światłowodowe, 
jeśli okaże się, że jest brudne lub ma 
jakiekolwiek inne obce pozostałości

Jeśli złącze jest wyszczerbione lub 
pęknięte należy je wymienić. Powyżej 
pokazano próbki kontrolowanych złącz.

Czyszczenie złącza światłowodowego 
można wykonać na wiele sposobów

Oto przykłady 3 głównych metod 
czyszczenia złączy, które zaleca firma 
Molex. Metoda 3 jest preferowaną 
metodą, chyba że wymagane jest 
głębokie czyszczenie

Metoda 1 – czyszczenie na mokro
• Jest to dobra metoda usuwania 

suchych pozostałości lub uporczywych 
zabrudzeń

• Uwaga: ta metoda może pozostawiać 
film, który wymagałby drugiego 
czyszczenia przy pomocy alternatywnej 
metody (Metoda 2)

Metoda 2 – czyszczenie suchą 
ściereczką niestrzępiącą
• Jest to dobre, aby usunąć pozostałości i 

lekki brud

Metoda 3 – czyszczenie na sucho 
z użyciem narzędzia czyszczącego 
zwanego “one click cleaner”.    

To jest preferowana przez Molex tions 
metoda czyszczenia z następujących 
powodów:
• Narzędzia są dostępne w różnych 

konfiguracjach, SC; LC; MPO / MTP®
• Adaptery na końcówce utrzymują 

złącze do czyszczenia
• Usunięcie adaptera umożliwia 

czyszczenie portów lub kouplerów
• Umożliwienie czyszczenia 

zainstalowanych złączy zmniejszając 
ryzyko uszkodzenia światłowodu i 
złącza

• Po prawej znajdują się przykłady 
narzędzi czyszczących do złączy SC i 
LC.

• Są one odpowiednie do czyszczenia 
złącz SC i LC w wersji kątowej - Angle 
Polished Connector (APC)

Nie używaj metody 
1 ani metody 2 dla 
produktów ModLink 
MPO / MTP®.

Tylko suche 
ściereczki

Wyłupania znajdują 
się na końcowej 

powierzchni złącza

Pozostałości po 
wytarciu o koszulkę

Czysty konektorPozostałości po 
czyszczeniu za 

pomocą Alkoholu

Pozostałość 
pozostawiona 
po dotknięciu 

powierzchni złącza

Za pomocą niestrzępiącej 
się ściereczki zwilżonej 

alkoholem

Korzystanie z gotowych 
chusteczek z alkoholem
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Metoda 3 – czyszczenie złącz MPO/
MTP®
• Jak wcześniej wspomniano, wszelkie 

wyszczerbione lub pęknięte złącza 
muszą zostać wymienione

• Poniżej znajdują się przykłady z 
inspekcji złącz MPO/MTP®

• Ze względu na szerokość złącza MPO / 
MTP® proces czyszczenia jest bardziej 
zdecydowanym „przetarciem” złącza

• Jeśli wymagane jest czyszczenie na 
mokro, ściereczka do wycierania 
w końcówce może zostać zwilżona 
alkoholem

• Może być konieczne wykonanie 
standardowego czyszczenia na sucho, 
aby usunąć wszelkie pozostałości

Molex używa złącz MPO/MTP® APC 
jako standardowych co wymaga 
dodatkowej uwagi
• Zwróć uwagę na strzałkę kierunkową 

na korpusie narzędzia, która wskazuje 
kierunek operacji czyszczenia złącza

• Zwróć również uwagę na kierunek 
obrotu końcówki czyszczącej, jak 
pokazano

• Ponieważ powierzchnia złącza APC 
jest ustawiona pod kątem, ważne jest 
czyszczenie we właściwym kierunku, 
jak pokazano poniżej

Krok 3 – ponowna inspekcja 
czyszczonego i powtórzenie czyszczenia 
jeśli to konieczne aż do uzyskania 
czystości
• Teraz możesz przeprowadzić 

testowanie łącza światłowodowego

Aby zapewnić prawidłowe czyszczenie, 
nasze narzędzie i adapter są zaopatrzone 
w klucz do prawidłowego ustawienia, jak 
pokazano powyżej.

Może tak nie być w przypadku innych 
narzędzi czyszczących MPO / MTP®.

Przyrząd do czyszczenia ze złączem umieszczonym w 
adapterze końcówki do czyszczenia. Numer narzędzia 
Molex do czyszczenia złącz MPO / MTP®  to AFR-00427

Narzędzie do czyszczenia z usuniętym adapterem 
i końcówką w przejściówce do czyszczenia 
wewnętrznego złącza lub portu światłowodowego

Narzędzia do czyszczenia ze złączami umieszczonymi w 
adapterze końcówki do czyszczenia. Numery produktów: 
Złącze SC -  AFR-00429

Złącze LC -  AFR-00428

Narzędzia do czyszczenia z usuniętym adapterem i 
końcówką w przejściówce do czyszczenia wewnętrznego 
złącza lub portu światłowodowego

Brudny konektor MPO/MTP® Czysty konektor MPO/MTP®
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Testowanie okablowania światłowodowego
Testowanie okablowania an zgodność ze 
standardami jest wymagane w przypadku 
ubiegania się o gwarancję Molex.

Testowanie jest wykonywane na 
określoną kategorię lub klasę a 
wyniki są porównywane z limitami 
parametrów określonymi w normach 
po to aby uzyskać odpowiedź PASS/
FAIL

Czynniki, które wpływają 
na integralność i wydajność 
okablowania światłowodowego
• Nadmierne zagięcia kabli, źle 

zainstalowane złącza lub obecność 
zabrudzeń na powierzchni złącza

• Wynik pomiaru tłumienia powinien 
zawsze być mniejszy niż BUDŻET 
STRAT lub tłumienie łącza, które zależy 
od długości kabla, liczby zakończeń i 
liczby spawów, jeśli występują.

Atestowanie zainstalowanego  
okablowania światłowodowego przy 
pomocy urządzeń typu OLTS polega 
na weryfikacji długości toru, jego 
tłumienności oraz sprawdzeniu 
polaryzacji jak opisano w normach -  
pierwszy poziomi testowania (tier 1) 
norm. Do gwarancji Molex wymagane 
są pomiary OLTS.

• Opcjonalne pomiary Tier 2 zawierają 
w/w pomiary Tier 1 i dodatkowo 
pomiary reflektometryczne OTDR

• Testery muszą być kalibrowane co roku 
lub zgodnie z zaleceniami producenta 
OEM

• Tester ma mieć najnowsze 
oprogramowanie firmware przed 
testowaniem instalacji do celów 
gwarancyjnych

Mierniki zaakceptowane przez 
Molex wykonują podobne funkcje 
i zapis pomiarów w odpowiednim 
formacie umożliwiającym obsługę 
wniosków gwarancyjnych

Tester jest automatycznie skreślany z 
listy dopuszczonych mierników, jeśli 
producent nie zapewnia już wsparcia 
dla tego urządzenia w szczególności 
kalibracji.

Poniżej kilka przykładów (może to ulec 
zmianie bez powiadomienia)

Jeśli chcesz korzystać z modelu 
testera, który nie został tutaj 
wymieniony proszę skontaktować 
się z ces.support@molex.com 
podając szczegóły urządzenia oraz 
przykładowy raport z pomiarów.          
To musi być uzgodnione przed 
rozpoczęciem pomiarów.

Fluke

DSX-600 

Versiv DSX-5000

Versiv DSX-8000

Ideal

Lan Tek II Series 
(planowane przerwanie 
wsparcia w marcu 2022)

VIAVI Solutions

(Dawniej JDSU)

Certifier 10G

Certifier 40G

Softing

WireXpert 4500
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Dbanie o tester i przewody pomiarowe 
jest ważne. Twój tester jest cennym 
zasobem, którym należy się zająć, aby 
zapewnić niezawodną wydajność. 
• Twój tester jest cennym urządzeniem, 

którym należy się odpowiednio 
zajmować, aby zapewnić niezawodną 
wydajność

• Przechowuj tester w bezpieczny sposób
• Utrzymuj tester w czystości
• Upewnij się, że przewody pomiarowe 

są prawidłowo przechowywane 
z założonymi kapturkami 
przeciwpyłowymi

• Upewnij się, że przewody testowe nie 
są zaciśnięte, załamane lub skręcone 
podczas przechowywania

Utrzymanie zestawu testowego jest 
równie ważna jak opieka nad zestawem. 
Zawsze upewnij się, że twój tester ma 
ważną kalibrację. Upewnij się, że Twój 
tester jest w pełni naładowany do testów. 
Upewnij się, że przewody pomiarowe 
są w dobrym stanie. Na koniec sprawdź 
przewody pod kątem uszkodzonych 
złączy, kabli. Przeczytaj uważnie i 
zrozum ten slajd.

TSB-4979 / Encircled Flux 
(EF) - testowanie łączy 
wielomodowych
TIA opublikowała TSB-4979 “Practical 
Considerations for Implementation 
of Encircled Flux Launch Conditions 
in the Field.”  lub EF w skrócie, 
który został opracowany dla 
komponentów używanych w sieciach 
10/40 / 100G. Pomiary EF stały 
się ważne, gdy dziesiąte części dB 
może oznaczać różnicę między PASS 
i FAIL w szybkich transmisjach w 
światłowodzie wielomodowym. Celem 
jest minimalizowanie niestabilności 
pomiarów tłumienia torów 
wielomodowych.
• Przewody testowe muszą być 

przewodami referencyjnymi Encircled 
Flux 

• Metoda EF została opracowana aby 
nadążyć za wysokimi prędkościami (Np. 
10/40/100 GbE)

• Odkąd transmisja z wysokimi 
prędkościami po włóknach 
wielomodowych stała się możliwa, 
pomiary metodą EF stały się 
istotne ponieważ o pozytywnym 
lub negatywnym wyniku pomiarów 
decydują dziesiąte część dB

• Wprowadzenie mało stratnych 
komponentów optycznych takich jak 
kasety LC na MPO sprawiło, iż budżet 
strat cały czas malał

• Większość Konsultantów oraz klientów 
Końcowych zaczynają specyfikować 
budżet strat bazując na jakości 
komponentów, a nie wytycznych 
standardów (Np. 0.3dB dla adaptera 
zamiast 0.75dB)

Standard TIA/TSB-4979 opisuje 
dwie metody stosowane w 
urządzeniach pomiarowych aby 
te spełniały odpowiednie warunki 
dla wiązki optycznej  zgodne z 
metodą encircled flux
• “Regulator uniwersalny” metoda 

może być wykorzystywana z każdym 
źródłem światła różnych producentów 
mierników

• “Regulator dopasowany” metoda jest 
kombinacją źródła i kabli wiązkowych 
(kable wiązkowe mogą zawierać 
urządzenie kontrolujące) co razem 
spełnia wymogi metody encircled flux

• Dodatkowo standard TSB-4929 opisuje 
wady i zalety każdej ze stosowanych 
metod

• Standard zawiera również opis 
przyczyn niestabilności wyników 
pomiarów oraz przydatne porady 
praktyczne

Molex connected enterprise solutions 
wymaga aby testy wielomodowe były 
wykonane zgodnie z warunkami 
Encircled Flux opisanymi w TSB-4979
• Upewnij się, że kable krosowe TRC (Test 

Reference Cords) są dobrej jakości
• Dla MM TRC : <0.10dB a dla SM 

TRC : <0.20dB
• Wyczyść i dokonaj inspekcji przed 

pomiarami
• Nigdy nie ciągnij z boot lub 

konektorN
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Podczas testowania OLTS światłowodów 
wielomodowych można wykorzystać 
przewody testowe OM3 do testowania 
OM4 i OM5. Po zakończeniu referencji 
TRC mierzone jest tylko łącze. Podczas 
testowania OTDR, przewody testowe są 
zastępowane rozbiegówkami i pigtailami

Budżet strat łącza 
światłowodowego
Zrozumienie sposobu obliczania 
budżetu utraty łącza może stać 
się krytyczne podczas testowania 
instalacji 10G / 40G / 100G.  
• Projektanci zwykle sprawdzają 

obliczenia budżetu strat aby 
dobrać odpowiednie rozwiązanie 
światłowodowe

• Jak wspomniano wcześniej łącza 
światłowodowe charakteryzują utratą 
mocy czyli tłumieniem

• Różne normy definiują różne wartości 
tłumienia kabli światłowodowych

• W normach przeanalizowano budżet 

strat dla połączonej pary konektorów 
oraz rozszerzono ich typy

• Konektor referencyjny – 
Konektor na referencyjnym kablu 
pomiarowym (TRC) który został 
przetestowany jako część TRC

• Konektor niereferencyjny 
– konektor osadzony na pre-
terminowanym pigtailu lub kablu

• Należy wziąć pod uwagę liczbę 
ewentualnych połączeń, które znajdują 
się w łączu

• Tłum. Kabla = Współczynnik tłumienia 
x Długość Kabla

• Tłum. Złącza = Ilość adapterów x 
Straty adaptera

• Tłum. Spawu = Ilość spawów x 
Tłumienie spawu

Tłumienie kabla wielomodowego

Tabela przedstawia tłumienie dla kabla światłowodowego wielomodowego

The table below shows the cable attenuation for Singlemode Fiber cable:

Rdzeń (μm)

ISO/IEC 11801-2017 AS/NZS ISO/IEC 14763-
3-2014

TIA-568.3-D  
(REF Grade) Pasmo (MHz/km)

Nazwa

Tłumienie kabla 
dB/km

Name

Tłumienie kabla 
dB/km

Name

Tłumienie kabla 
dB/km Overfilled Launch Effective Modal 

Bandwidth

850nm 1,300mn 850nm 1,300mn 850nm 1,300mn 850nm 1,300mn 850nm 953nm

62.5 OM1 3.5 1.5 OM1 3.5 1.5 OM1 3.5 1.5 200 500 N/A N/A

50 OM2 3.5 1.5 OM2 3.5 1.5 OM2 3.5 1.5 500 500 N/A N/A

50 OM3 3.5 1.5 OM3 3.5 1.5 OM3 3.5 1.5 1,500 500 2,000 N/A

50 OM4 3.5 1.5 OM4 3.5 1.5 OM4 3.5 1.5 3,500 500 4,700 N/A

50 OM5 3.5 1.5 OM5 3.5 1.5 OM5 3.5 1.5 3,500 500 4,700 2470

Rdzeń (μm)

ISO/IEC 11801-2017
AS/NZS ISO/IEC  
14763-3-2014

TIA-568.3-D ISP  
(REF Grade)

TIA-568.3-D OSP  
(REF Grade)

Tłumienie kabla dB/km Tłumienie kabla dB/km Tłumienie kabla dB/km Tłumienie kabla dB/km

1,310 
mn

1,383 
mn

1,500 
mn

1,310 
mn

1,383 
mn

1,500 
mn

1,310 
mn

1,383 
mn

1,500 
mn

1,310 
mn

1,383 
mn

1,500 
mn

9 (OS1) 1 N/A 1 1 N/A 1 1 N/A 1 0.5 N/A 0.5

9 (OS2) 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4

Budżet Strat (dB)  =  Tłumienie Kabla  +  
Tłumienie Złącza  +  Tłumienie Spawu
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Porównanie zmierzonej i 
obliczonej wartości budżetu 
strat
Oto przykład obliczeń dla łącza o dłg. 
135m testowanego przy fali 850nm. 

Złącze wykonane konektorami: 
referencyjny i niereferencyjny

Ten przykład pokazuje różne budżety strat 
obliczone przy 850nm na włóknie 50μm 
wg różnych norm. Jest to tradycyjny typ 
łącza z dospawanymi pigtailami.

Component by Standard
Tłumienie przy różnych długościach fal

Multimode Singlemode

AS/NZS ISO/IEC 14763-3-2014 and  
ISO/IEC 11801-2017 850nm 1,300mn 1,310mn 1,550mn

Mated Ref to Ref connector 0.10 dB 0.10 dB 0.20 dB 0.20 dB

Mated Ref to Non-Ref connector 0.50 dB 0.50 dB 0.75 dB 0.75 dB

Mated Non-Ref to Non-Ref connector 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB

Mated MPO connector 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB

Splices 0.30 dB 0.30 dB 0.30 dB 0.30 dB

TIA-568.3-D IPS and OSP (REF Grade) 850nm 1,300mn 1,310mn 1,550mn

Mated Ref to Ref connector 0.10 dB 0.10 dB 0.20 dB 0.20 dB

Mated Ref to Non-Ref connector 0.30 dB 0.30 dB 0.50 dB 0.50 dB

Mated Non-Ref to Non-Ref connector 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB

Mated MPO connector 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB 0.75 dB

Splices 0.30 dB 0.30 dB 0.30 dB 0.30 dB

Tłumienie złącza i spawu
W poniższej tabeli przedstawiono tolerancję tłumienia dla złączy i spawów dla rozwiązań 
kabli światłowodowych wielomodowych i jednomodowych. Ponieważ istnieją różnice między 
standardami, tabela zawiera listę różnic

Pomiar 
mocy

Nadajnik
Kabel kros.

EF patch 
cordSpaw Spaw

Mierzona strata

Testowany 
odcinek

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 850nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla + Tłumienie 
spawów 
Tłumienie złącz = 2 x 0.5 dB 
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.135 x 3.5 dB/km 
Tłumienie spawów = 2 x 0.3 dB 
Budżet strat = (2 x 0.5) + (0.135 x 3.5) + (2 x 0.3) = 2.07 dB 
Wynik odczytany z miernika to 1.35 dB więc mieścimy się w 
budżecie

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 850nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla + Tłumienie 
spawów 
Tłumienie złącz = 2 x 0.3 dB 
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.135 x 1.5 dB/km 
Tłumienie spawów = 2 x 0.3 dB 
Budżet strat = (2 x 0.3) + (0.135 x 3.5) + (2 x 0.3) = 1.61 dB 
Wynik odczytany z miernika to 1.35 dB więc mieścimy się w 
budżecie
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Budżet strat dla łącza     
MPO/MPT®

W zwyczajowym podejściu pokazane 
poniżej łącze można określić jako 
4-konektorowe z adapterami LC na 
wyjściu i MPO/MTP® na wejściu do 
kaset.  Pierwsze i ostatnie złącze wg 
ISO/IEC 14763-3: 2014 będzie miało 
tłumienie 0,5dB (zgodnie z normą).
Złącze MPO/MTP® będzie miało 
tłumienie 0,75dB.

Testowanie za pomocą tej metody 
spowoduje problemy z zmieszczeniem się 
w budżecie strat 2,6dB dozwolonym dla 
sieci Ethernet 10GB, w związku z czym 
nie można zagwarantować wydajności 
kanału 25GB lub 40GB

Dlatego standardy wskazują, że kaseta 
MPO zawierająca adaptery LC i MPO/
MTP® jest traktowana jako jedno złącze, 
którego tłumienie nie przekracza 0,75dB. 

Ponieważ kabel MPO jest fabrycznie 
terminowany nie uwzględnia się w nim 
spawów

Poniżej przedstawiono różnicę 
w budżecie strat obliczonym wg 
zwyczajowego podejścia (łącze 
4-konektorowe) oraz wg podejścia 
zgodnego z normą ISO/IEC 14763-3: 
2014. 

Zwyczajowe podejście do budżetu 
strat łącza MPO/MTP® nie jest 

akceptowane przez Molex

Budżet strat dla łacza MPO/MTP® 
wyliczony wg niestandardowego 
limitu dla Molex

Ten przykład pokazuje różne budżety 
strat obliczone na 850nm i 1300nm na 
włóknie 50μm zgodnie z normą ISO/
IEC 14763-3: 2014. Jest to typowa 
konfiguracja z użyciem kaset Modlink® 
oraz preterminowanych kabli MPO/
MTp®.

Podejście zwyczajowe: 
ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 850nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla + Tłumienie MPO/
MTP®  
Tłumienie złącz = 2 x 0.5 dB  
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.145 x 3.5 dB/km 
Tłumienie MPO/MTP® = 2 x 0.75 dB 
Budżet strat = (2 x 0.5) + (0.145 x 3.5) + (2 x 0.75) = 3.01 dB 
Budżet strat nie jest poniżej wymaganych 2.6dB przy fali 850nm 
dla transmisji  10GBASE-SR kablem OM3 na dystansie do 150m

Kabel kros. Kaseta

Mierzona strata

Testowany 
odcinek

145m

Oto przykład obliczeń dla łącza o dłg. 
135m testowanego przy fali 1300nm. 

Złącze wykonane konektorami: 
referencyjny i niereferencyjny

Ten przykład pokazuje różne budżety strat 
obliczone przy 850nm na włóknie 50μm 
wg różnych norm. Jest to tradycyjny typ 
łącza z dospawanymi pigtailami.

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 1300nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla + Tłumienie 
spawów 
Tłumienie złącz = 2 x 0.3 dB 
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.135 x 1.5 dB/km 
Tłumienie spawów = 2 x 0.3 dB 
Budżet strat = (2 x 0.3) + (0.135 x 1.5) + (2 x 0.3) = 1.4 dB 
Wynik odczytany z miernika to 1.35 dB więc mieścimy się w 
budżecie

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 1300nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla + Tłumienie 
spawów 
Tłumienie złącz = 2 x 0.5 dB 
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.135 x 1.5 dB/km 
Tłumienie spawów = 2 x 0.3 dB 
Budżet strat = (2 x 0.5) + (0.135 x 1.5) + (2 x 0.3) = 1.8 dB 
Wynik odczytany z miernika to 1.35 dB więc mieścimy się w 
budżecie

Pomiar 
mocy

Nadajnik
Kabel kros.

EF patch 
cordSpaw Spaw

Mierzona strata

Testowany 
odcinek

Pomiar 
mocy

Nadajnik
EF patch 

cordKaseta

Podejście wg normy: 
ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 850nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla 
Tłumienie złącz = 2 x 0.75 dB  
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.145 x 3.5 dB/km 
Budżet strat = (2 x 0.75) + (0.145 x 3.5) = 2.01 dB 
Budżet strat jest poniżej wymaganych 2.6dB przy fali 850nm dla 
transmisji  10GBASE-SR kablem OM3 na dystansie do 150m
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Ponieważ kasety Molex Connected 
Enterprise Solutions mają niskie 
tłumienie, nie większe niż  0,5dB, 
muszą zostać przetestowane z 
niestandardowymi ustawieniami 
miernika. 

Ważne jest, aby do testu 
niestandardowego zostały użyte 

prawidłowe ustawienia miernika.

• Podczas korzystania z systemu 
OLTS Fluke CertiFiberPro możliwe 
jest utworzenie niestandardowego 
limitu testu, który jest wymagany do 
przetestowania kaset MPO Molex 
Connected Enterprise Solutions

• Strata dla kasety MPO Molex 
Connected Enterprise Solutions wynosi 
0,5dB zgodnie z kartą katalogową

• Ponieważ kabel MPO jest fabrycznie 
terminowany nie uwzględnia się w nim 
spawów

Poniższy przykład pokazuje różne 
budżety strat obliczone na 850nm i 
1300nm na włóknie 50μm zgodnie z 
normą ISO / IEC 14763-3: 2014. Jest to 
typowa konfiguracja z użyciem kaset 
Modlink® oraz preterminowanych kabli 
MpO/MTp® .
• Oto przykład obliczeń dla łącza o dłg. 

145m testowanego przy fali 850nm i 
1300nm

• Sparowane złącza reprezentuję teraz 
jeden moduł MPO

• Kaseta MPO Molex Connected 
Enterprise Solutions posiada tłumienie 
mniejsze niż 0.5dB

Testowanie światłowodów
Przygotowują cię do pomiarów:
• Wszystkie formy testerów OLTS są 

wrażliwe na temperaturę
• Włącz tester i odczekaj około 10-15 

minut, aż elektronika testera ustawi 
się w środowisku, w którym ma być 
używana do testowania

• Upewnij się, że tester jest w pełni 
naładowany i skalibrowany

• Upewnij się, że masz prawidłowe 
przewody pomiarowe (wielomodowe 
i / lub jednomodowe z odpowiednim 
złączem odpowiadającym instalacji)

• Skonfiguruj miernik do testowania 
(proces omówiony jest w dalszej części 
tego modułu)

• Wykonaj pomiar referencyjny dla 
przewodów pomiarowych (proces 
omówiony jest w dalszej części tego 
modułu)

• Regularnie sprawdzaj referencje, 
szczególnie gdy zmienia się 
temperatura otoczenia

Ustawienie pomiaru 
Permanent Link dla łączy 
światłowodowych
Jak pokazano, istnieją różne standardy, 
które mają różne poziomy tłumienia 
dla niektórych kabli i złączy. Upewnij 
się, że używasz limitu testu, który jest 
wymagany dla Twojej lokalizacji lub 
zgodnie z dokumentacją projektu

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 850nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla 
Tłumienie złącz = 2 x 0.5 dB  
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.145 x 3.5 dB/km 
Budżet strat = (2 x 0.5) + (0.145 x 3.5) = 1.51 dB

Kabel kros. Kaseta

Mierzona strata

Testowany 
odcinek

145m

Pomiar 
mocy

Nadajnik
EF patch 

cordKaseta

ISO/IEC 14763-3:2014 dla fali 1300nm: 
Budżet strat = Tłumienie złącz + Tłumienie kabla 
Tłumienie złącz = 2 x 0.5 dB  
Tłumienie kabla = (długość w km) 0.145 x 1.5 dB/km 
Budżet strat = (2 x 0.5) + (0.145 x 1.5) = 1.22 dB

Budżet strat jest poniżej 2.6dB dla transmisji  10GBASE-SR kablem OM3 na 
dystansie do 150m
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Referencyjne metody 
pomiarowe
• To co jest mierzone w kanale 

światłowodowym różni się znacznie 
w zależności od wybranej metody 
odniesienia. Dlatego jest bardzo ważne, 
aby zrozumieć, dlaczego Metoda 
1-Jumper jest preferowany i jaka jest 
różnica w porównaniu do metody 
3-Jumper

• Metoda odniesienia 1-Jumper 
uwzględnia utratę połączeń na obu 
końcach połączenia-jest to preferowana 
metoda przez normy

• Jeśli nie jest możliwe użycie metody 
referencyjnej 1-Jumper ze względu 
na ograniczenia sprzętu badawczego 
(tzn. tester nie obsługuje natywnych 
adapterów MPO), metoda referencyjna 
3-Jumper jest następną najlepszą opcją

• Jest to wymagane, gdy typ konektora 
TRC nie pasuje do typu konektora 
badanego łącza (tj. testowanie łączy 
MPO z interfejsem LC na testerze)

• ALE: ponieważ Metoda 3-Jumper 
odwołuje się do obu złączy, nie 
zapewnia dokładnego wskazania 
jakości na obu końcach łącza 
światłowodowego

• Metoda referencyjna 3-Jumper ma 
wyższy poziom niepewności niż 
metoda 1-Jumper, która staje się 
krytyczna dla krótszych łączy

• Z reguły, metoda 1-Jumper 
ma niepewność badania +/-0.1 
dB podczas gdy 3-Jumper ma 
niepewność badania +/-0.2 dB

• Dla przykładu: w metodzie 1-Jumper 
2,1dB dla 350-metrowego linku da 
niepewność około 4,7%, podczas gdy 
krótszy link 50-metrowy o tłumieniu 
0,8dB ma niepewność pomiaru około 
12,5%. Przy użyciu metody 3-Jumper, 
ten sam 350-metrowy link, który 
obecnie mierzy 1,6 dB ma niepewność 
około 12,5%. Dla 50-metrowy link, 
który mierzy 0,6 dB, niepewność jest 
do 33%...

• Jeśli OLTS nie ma natywnych 
portów MPO, będzie miał porty LC 
lub SC. W rezultacie podłączenie 
MPO bezpośrednio do testera nie 
jest możliwe. Aby przetestować 
połączenia MPO, należy dodać 
dodatkowy kabel LC-MPO zwany 
również „Hydra” między złączem 
MPO a TRC, które łączą się z 
portem testera. W tym przypadku 
wymagane jest wybranie normy TIA-
568,3-D 3-Jumper.

• Molex Connected Enterprise 
Solutions zaakceptuje metodę 
3-JUmper w warunkach 
opisanych powyżej, ale musisz 
być przygotowany, aby podać 
uzasadnienie korzystania z tej 
metody

• 

Interpretacja wyników 
pomiarów

 

JEŚLI PROBLEM 
Z … SPRAWDŹ...

FAIL w jednym 
kierunku

Złącza w których znajduje 
się źródło światła są 

sprzężone

FAIL w obu 
kierunkach

Po obu stronach kabel jest 
zbyt mocno wygięty lub 
wykonano niepoprawne 

spawy

PASS przy krótszej 
dłg. fali ale FAIL przy 

dłuższej

Im mniejszy promień 
zagięcia tym większe 

prawdopodobieństwo że 
długie fale mogą wypaść z 

rdzenia

Ujemna wartość strat

Sprawdź czy wybrano 
odpowiednią metodą i 

poziomy. Ponów referencję. 
Poczekaj na ustabilizowanie 

źródła światła. 

Wszystkie włókna w 
kablu pokazują błąd

Zagięty kabel lub problem z 
kablami początkowymi lub 

końcowym

Jeśli nadal istnieje 
problem…

Użyj reflektometru OTDR 
aby zlokalizować miejsce 

problemu

Do celów gwarancyjnych Molex 
wymaga pomiarów metodą 1-Jumper 
poza wyjątkiem opisanym powyżej.

Molex nie akceptuje wyników testów 
wykonanych z ustawieniem limitu 

na „General Fiber”



55Podręcznik instalatora

Wymagania gwarancyjne
Pełna lista wymagań jest obszerna, 
niektóre z kluczowych punktów są 
wymienione poniżej - Upewnij się, że:
1.Twoja firma posiada ważną autoryzację 

Molex Connected Enterprise Solutions 
w czasie wykonywania instalacji.

2.Instalacja jest zgodna z regionalnymi 
standardami okablowania 
strukturalnego i wytycznymi 
instalacyjnymi Molex Connected 
Enterprise Solutions.

3.Testy instalacji zostały zakończone w 
ciągu ostatnich 6-ciu miesięcy.

4.Szczegóły instalacji pasują do 
danych wprowadzonych we wniosku 
gwarancyjnym i do wyników testów.

5.Testowanie zostało wykonane 
urządzeniem, które znajduje się na 
liście zatwierdzonych testerów Molex 
Connected Enterprise Solutions. 
Należy pamiętać, że lista może zostać 
zaktualizowana w dowolnym momencie, 
a najnowszą wersję można zawsze 
znaleźć w sekcji „Przydatne dokumenty 
gwarancyjne” na głównej stronie 
CSp. Tester MUSI posiadać ważną 
kalibrację (zgodnie z zaleceniami 
producenta).

6.Wyniki testów są natywnym formacie 
miernika.

7.Wyniki testów nie zawierają żadnych 
wyników FAIL lub FAIL *.

8.Tester posiada aktualny firmware i 
używasz aktualnej aplikacji do obsługi 
raportów pomiarowych.

9.Wszystkie łącza miedziane są 
testowane w trybie Permanent 
Link za pomocą odpowiednich 
adapterów.

10.Testy światłowodowe wykonano jako 
pomiar strat optycznych - OLTS zgodnie 
z wymogami poziomu 1 w normach.

11.Przy pomiarach światłowodowych 
wybrano test referencyjny metodą 
1-Jumper (o ile nie podano inaczej).

12.Testowanie światłowodów odbywa 
się w obu kierunkach, jak i dla obu 
długości fal.

13.Molex Connected Enterprise 
Solutions zastrzega sobie prawo do 
przeprowadzenia kontroli na miejscu, 
jeśli jest to wymagane.

Molex Connected Enterprise Solutions 
zastrzega sobie prawo do odrzucenia 
wniosków gwarancyjnych w przypadku 
braku informacji od Certyfikowanego 
Instalatora przez ponad 45 dni.

Molex Connected Enterprise Solutions 
oferuje dwa rodzaje rozszerzonej 
gwarancji:
• 25-letnią gwarancję na wydajność 

systemu oraz aplikacji 
• 25-letnią gwarancję na produkt 

dla kanałów zgodnych z obowiązującymi 
normami, jak opisano szczegółowo 
w opublikowanych warunkach 
gwarancyjnych. Gwarancje te dotyczą 
tylko kanałów wyszczególnionych we 
wniosku gwarancyjnym.

Rodzaj gwarancji - 25-letnia 
gwarancja wydajności 
systemu i aplikacji.
Zakres gwarancji

Molex Connected Enterprise 
Solutions gwarantuje, że przez okres 
25 lat od daty instalacji:

1. Gwarancja wydajności systemu

Certyfikowany System Okablowania 
Strukturalnego będzie zgodny z 
kategorią całościowej wydajności, 
zgodnie z którą został certyfikowany. 

2. Gwarancja na aplikację

Certyfikowany System 
Okablowania będzie bez usterek 
uniemożliwiających działanie 
protokołów zgodnie z normami 
w ramach kategorii wydajności 
całościowej, zgodnie z którą system 
został certyfikowany. Aplikacje/
protokoły należą do aplikacji/
protokołów uznawanych przez 
komitety normalizacyjne IEEE, ANSI 
i ATM Forum oraz są  przeznaczone 
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specjalnie do transmisji przy użyciu 
okablowania zdefiniowanego w 
opublikowanych wersjach norm TIA/
EIA 568, ISO IEC 11801, EN 50173 
oraz AS/NZ 3080, obowiązujących 
na dzień instalacji i które są 
uznawane lokalnie przez większość 
przedstawicieli branży. 

Status firmy

Certyfikowani Instalatorzy, którzy 
ubiegają się o powyższą gwarancję, 
muszą spełniać poniższe kryteria: 

• W momencie wykonywania 
instalacji firma musi posiadać 
ważną Umowę Współpracy 
Biznesowej, która musi być 
odnawiana co dwa lata. Sprawdź 
ważność swojej umowy w CSP w 
zakładce Formularze -> Partner 
Biznesowy -> Pokaż moje wnioski 
Partnera Biznesowego.

• Tylko Certyfikowani Instalatorzy 
z ważną umową Współpracy 
biznesowej mogą występować 
o gwarancję rozszerzoną Molex 
Connected Enterprise Solutions. 
W przypadku aplikowania o 
25-letnią gwarancję na produkt 
wymagane jest zatwierdzenie przez 
Regionalnego Dyrektora Sprzedaży 
oraz dział techniczny.

Zgodność
Certyfikowany Instalator ubiegający się 
o powyższą gwarancję musi zapewnić 
zgodność z następującymi warunkami:

1. Musi przesłać poprawnie wypełniony 
wniosek gwarancyjny przez CSP https://
csp.molex.com/forms/wtyv2pl/add 

2. Musi potwierdzić obie deklaracje 
instalatora (A i B) w formularzu

3. Musi przedłożyć wymagane 
dokumenty:

a) Wyniki testów w natywnym formacie 
miernika, wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w normach 
IEC i ANSI / TIA. Tester musi znajdować 
się na liście zaaprobowanych mierników, 
które jest dostępna na CSP.

Obowiązkowe są pomiary w trybie 
Permanent Link. W przypadku 
gdy nieuniknione są pomiary w 
trybie Channel wymagana jest 
wcześniejsza zgoda od Molex 
Connected Enterprise Solutions. Taki 
wniosek należy poprzedzić złożeniem 
zgłoszenia do pomocy technicznej 
(Help Desk Support, HDS) w CSP z 
określeniem przyczyn/trudności w 
przeprowadzeniu testu Permanent 
Link.

Jeśli posiadasz tester inny niż 
wymieniony, prześlij zgłoszenie do 
Help Desk (HDS) w CSP, podając 
nazwę i model testera, stronę 
internetową, z której można pobrać 
oprogramowanie do przeglądania 
raportów i przykładowe raporty z 
testów w natywnym formacie. Molex 
Connected Enterprise Solutions 
potrzebuje tych informacji do 
zatwierdzenia testera. Czynność 
ta musi zostać wykonana PRZED 
rozpoczęciem testowania instalacji.

b) Wyniki testów dla zainstalowanych 
łączy stałych muszą być mniejsze lub 
równe określonej maksymalnej długości 
dla odpowiedniej kategorii

c) Dokumentacja powykonawcza – patrz 
punkt 7. na następnej stronie

4. Terminy

a) Daty pomiarów musza być po 
dacie instalacji podanej we wniosku 
gwarancyjnym

b) Pomiędzy datą instalacji a pomiarami 
nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy

c)Pomiędzy datą pomiarów a datą 
złożenia wniosku gwarancyjnego nie 
może upłynąć więcej niż 6 miesięcy.
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Zalecamy, aby podczas pracy na 
dużej instalacji, która trwa dłużej niż 
6 miesięcy, podzielić ją na mniejsze 
logiczne „porcje” i występować 
o gwarancję dla każdego z nich 
osobno. We wniosku gwarancyjnym 
można określić, że jest to część 
większego projektu/instalacji.

5. Wyniki testów:

a) Ilość zmierzonych linków musi się 
zgadzać z ilością podaną we wniosku 
gwarancyjnym odpowiednio dla każdej 
kategorii

b) Całkowita ilość pomiarów musi 
zgadzać się z ilością podaną we wniosku

c) NIE mogą zawierać żadnych wyników 
FAIL lub FAIL *

d) NIE mogą zawierać duplikatów 
wyników dla tego samego łącza

e) NIE mogą zawierać więcej niż 5% 
wyników pASS *

f) NIE mogą zawierać wyników 
recertyfikowanych (RC)

g) NIE mogą zawierać wielu wyników 
z identyczną datą i godziną dla tego 
samego testera

h) Podaj poprawny NVP zgodnie ze 
specyfikacją kabla (NVP jest również 
drukowany na kablu)

6. Użyte testery:

a) Muszą być skalibrowane przez 
producenta testera zgodnie z jego 
zaleceniami dotyczącymi częstotliwości 
(zwykle co roku). Testery MUSZĄ 
posiadać ważną kalibrację.

b) Muszą posiadać najnowsze 
oprogramowanie (firmware) 

c) Używaj odpowiednich adapterów 
(również skalibrowanych) do 
wykonywanych testów.

7. Dokumentacja powykonawcza może 
zostać przesłana w formacie PDF i musi 
zawierać:

a) Lokalizację gniazd obszaru roboczego, 

punktów konsolidacyjnych i gniazd 
wielodostępowych MUTO (jeśli 
występują któreś z powyższych)

b) Lokalizację punktów dystrybucyjnych

c) Układ paneli w szafach
• Mogą być naniesione ręcznie lub, w 

formacie Visio lub CAD, dopuszczalne 
są również kopie lub zdjęcia

• Musisz pokazać lokalizację każdego 
gniazda oraz jego numer

• Musisz pokazać lokalizację każdego 
punktu dystrybucyjnego i jego nazwę

• Musisz pokazać pozycję każdego 
panelu w szafie

• Lokalizacja nowych gniazd, w 
przypadku rozbudowy instalacji 
powinna być wyraźnie określona

Poniższe dokumenty nie są obowiązkowe, 
ale zalecamy ich dostarczenie:

a) Główne trasy kabli miedzianych i 
światłowodowych (w tym rysunki z 
czerwonymi liniami tras kablowych, jeśli 
są dostępne)

b) Lista materiałów Molex

Jeśli dostarczasz powyższe upewnij się, 
że:
• Podajesz skalę lub wymiary budynku 

aby oszacować długości przebiegów
• Pokazałeś główne trasy kablowe i ich 

oznaczenia
• W liście materiałów wymieniłeś użyte 

produkty Molex i ich ilości

Dla instalacji kampusowych wymagany 
jest plan sytuacyjny
• Musisz pokazać trasy kablowe
• Wskaż lokalizację punktów 

dystrybucyjnych

Uwaga: wszystkie te wymagania (w 
tym dokumentacja powykonawcza) są 
obowiązkowe dla gwarancji wydajności 
systemu i gwarancji aplikacji. Jeśli nie 
dostarczono kompletu dokumentów, 
wniosek gwarancyjny może być 
rozpatrzony na gwarancję produktową.
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Rodzaj gwarancji - 25-letnia 
gwarancja produktowa
Zakres gwarancji

Molex Connected Enterprise 
Solutions gwarantuje, iż komponenty 
Certyfikowanego Systemu 
Okablowania Strukturalnego, które 
wpływają na wydajność transmisji 
zgodnie z zamierzoną kategorią, 
będą wolne od wad materiałowych 
oraz produkcyjnych, podczas 
normalnego i właściwego ich 
użytkowania przez okres 25 lat 
począwszy od daty instalacji. 

Komponenty

System okablowania zainstalowany 
przez Certyfikowanego Instalatora 
musi składać się wyłącznie 
z elementów pasywnych 
zatwierdzonych przez Molex 
Connected Enterprise Solutions. 
Wyraźnie wyklucza to wszelki sprzęt 
aktywny lub urządzenia końcowe.

Instalacja

Cały system okablowania musi 
zostać zainstalowany i uruchomiony 
przez Certyfikowanego Instalatora 
Molex Connected Enterprise 
Solutions zgodnie z praktykami 
określonymi przez Molex Connected 
Enterprise Solutions i na podstawie 
opublikowanego opublikowanych 
norm TIA/EIA 568, ISO / IEC 
11801, EN 50173 i AS / NZ 3080 
obowiązujących w dniu instalacji.

Status firmy

Certyfikowani Instalatorzy, którzy 
ubiegają się o powyższą gwarancję, 
muszą spełniać poniższe kryteria: 

W momencie wykonywania instalacji 
firma musi posiadać ważną Umowę 
Współpracy Biznesowej, która musi 
być odnawiana co dwa lata. Sprawdź 
ważność swojej umowy w CSP w 
zakładce Formularze -> Partner 
Biznesowy -> Pokaż moje wnioski 
Partnera Biznesowego.

Tylko Certyfikowani Instalatorzy 
z ważną umową Współpracy 
biznesowej mogą występować 
o gwarancję rozszerzoną Molex 
Connected Enterprise Solutions. W 
przypadku aplikowania o 25-letnią 
gwarancję na produkt wymagane jest 
zatwierdzenie przez Regionalnego 
Dyrektora Sprzedaży oraz dział 
techniczny.

Zgodność

Certyfikowany Instalator ubiegający 
się o powyższą gwarancję musi 
zapewnić zgodność z następującymi 
warunkami:

1. Musi przesłać poprawnie 
wypełniony wniosek gwarancyjny 
przez CSP https://csp.molex.com/
forms/wtyv2pl/add

2. Musi potwierdzić obie deklaracje 
instalatora (A i B) w formularzu
Poniższe wymaganie nie są 
obowiązkowe, ale zalecane.

3. Musi przedłożyć wymagane 
dokumenty:

a) Wyniki testów w natywnym formacie 
miernika, wykonane zgodnie z 
wymaganiami określonymi w normach 
IEC i ANSI / TIA. Tester musi znajdować 
się na liście zaaprobowanych mierników, 
które jest dostępna na CSP.
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Wysoce zaleca się pomiary w trybie 
Permanent Link, ale dla celów 
gwarancji produktowej dopuszcza się 
pomiary w trybie Channel.

Jeśli posiadasz tester inny niż 
wymieniony, prześlij zgłoszenie do 
Help Desk (HDS) w CSP, podając 
nazwę i model testera, stronę 
internetową, z której można pobrać 
oprogramowanie do przeglądania 
raportów i przykładowe raporty z 
testów w natywnym formacie. Molex 
Connected Enterprise Solutions 
potrzebuje tych informacji do 
zatwierdzenia testera. Czynność 
ta musi zostać wykonana PRZED 
rozpoczęciem testowania instalacji.

b) Wyniki testów dla zainstalowanych 
łączy stałych muszą być mniejsze lub 
równe określonej maksymalnej długości 
dla odpowiedniej kategorii

4. Terminy:

a) Daty pomiarów musza być po 
dacie instalacji podanej we wniosku 
gwarancyjnym

b) Pomiędzy datą instalacji a pomiarami 
nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy

c) Pomiędzy datą pomiarów a datą 
złożenia wniosku gwarancyjnego nie 
może upłynąć więcej niż 6 miesięcy.

5. Wyniki testów:

a) Ilość zmierzonych linków musi się 
zgadzać z ilością podaną we wniosku 
gwarancyjnym odpowiednio dla każdej 
kategorii

b) Całkowita ilość pomiarów musi 
zgadzać się z ilością podaną we wniosku

c) NIE mogą zawierać żadnych wyników 
FAIL lub FAIL *

d) NIE mogą zawierać duplikatów 
wyników dla tego samego łącza

e) NIE mogą zawierać więcej niż 5% 
wyników pASS *

f) NIE mogą zawierać wyników 
recertyfikowanych (RC)

g) NIE mogą zawierać wielu wyników 
z identyczną datą i godziną dla tego 
samego testera

h) Podaj poprawny NVP zgodnie ze 
specyfikacją kabla (NVP jest również 
drukowany na kablu)

6. Użyte testery:

a) Muszą być skalibrowane przez 
producenta testera zgodnie z jego 
zaleceniami dotyczącymi częstotliwości 
(zwykle co roku). Testery MUSZĄ 
posiadać ważną kalibrację.

b) Musza posiadać najnowsze 
oprogramowanie (firmware) 

c) Używaj odpowiednich adapterów 
(również skalibrowanych) do 
wykonywanych testów.

Obsługa wniosków 
gwarancyjnych przez Molex 
Connected Enterprise 
Solutions
Sprawdzenie danych we wniosku 
gwarancyjnym

1. Deklaracja Instalatora

2. Wybrany rodzaj gwarancji

3. Lokalizacja instalacji

4. Data instalacji

5. Informacje o zainstalowanych 
przebiegach:

a. Ilość przebiegów miedzianych/
światłowodowych    
b. Kategoria, typ i numer kabla  
c. Model użytego testera  
d. Data kalibracji testera (potwierdzenie 
wiarygodności pomiarów)

6. Aktualny status firmy – ważność 
autoryzacji CI

Molex Connected Enterprise 
Solutions zastrzega sobie prawo do 
rezygnacji z wniosków gwarancyjnych 
w oczekiwaniu na informacje od 
Certyfikowanego Instalatora przez 
ponad 45 dni
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8. Wszystkie wymagania opisane w 
powyższych sekcjach są spełnione

Przegląd raportów z pomiarów 
miedzianych

1. Sprawdzenie, czy nie ma zdublowanych 
pomiarów

2. Data kalibracji vs. data pomiaru

3. Jeśli są wyniki PASS * to czy ich ilość nie 
przekracza 5% wszystkich pomiarów

4. Czy są wyniki FAIL / FAIL *.

5. Identyczne wyniki - długości, data, czas, 
wartości parametrów

6. Długość (w zależności czy Permanent 
Link (PL) czy Channel (CH))

7. Wybrany limit pomiarowy (norma).

8. Czy użyto właściwych adapterów 
pomiarowych (tylko adaptery PL)

9. Pasmo zgodne z testowaną kategorią

10. Czy tester jest zatwierdzony przez 
Molex Connected Enterprise Solutions

11. Czy wykonano test ekranu w przypadku 
instalacji ekranowanych

Przegląd raportów z pomiarów 
światłowodowych

1. Upewnić się, że wykonano pomiary 
Tier 1 czyli pomiar start optycznych - 
Optical Loss Test Set (OLTS). Wyniki 
pomiarów musza zawierać:

a) Datę pomiaru

b) Nazwisko operatora

c) Opis używanego przyrządu do 
pomiarów (w tym kategoria źródła CPR 
dla pomiaru wielomodowego); numer 
modelu producenta i numer seryjny

d) Data ostatniej kalibracji przyrządu 
testowego

e) Typ i długość kabli testowych

f) Numer włókna

g) Zastosowana procedura i metoda 
testowania (TIA-526‐14-A, metoda B dla 

wielomodów; TIA-526‐7, metoda A.1 dla 
jednomodów) 

h) Wynik strat optycznych w obu 
kierunkach i dla dwóch długości fal 
zawierający:
• Budżet dla testowanego łącza
• Długość łącza
• Biegunowość

2. Sprawdzenie, czy nie ma 
zdublowanych pomiarów

3. Data kalibracji vs. data pomiaru

4. Jeśli są wyniki PASS * to czy ich ilość 
nie przekracza 5% wszystkich pomiarów

5. Czy są wyniki FAIL / FAIL *.

6. Identyczne wyniki - długości, data, 
czas, wartości parametrów

7. Limit testowy - nie akceptujemy 
testowania łącza światłowodowego przy 
użyciu limitu testu niestandardowego 
(stała strata) General Fiber

8. Metoda referencyjna testu - musi 
być ustawiona na 1-Jumper, (liczba 
adapterów = 2).

Istnieje kilka konfiguracji testowych 
Permanent Link (PL) określonych przez 
normy. Celem każdego testowania PL 
powinno być to, aby straty wnoszone 
przez referencyjne kable testowe (i 
adaptery) były całkowicie wyłączone z 
wyników pomiarów.

9. MOLEX CONNECTED 
ENTERPRISE SOLUTIONS 
WYMAGA ABY POMIARY ŁĄCZY 
WIELOMODOWYCH BYŁY 
WYKONANE ZGODNIE Z ENCIRCLED 
FLUX JAK OKREŚLONO W TIA / TSB-
4979.

10. Molex Connected Enterprise 
Solutions nie akceptuje wyników 
testów światłowodowych z limitem 
General Fiber Optic. Nie jest to limit 
oparty na standardach i zakłada stałą 
wartość strat, którą użytkownik ustawia 
samodzielnie.
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11. Pomiar dla długości fal 850nm i 
1300nm dla wielomodów oraz 1310nm i 
1550nm dla jednomodów.

12. Zgodnie z wymogami norm, 
testowanie tłumienia zainstalowanego 
okablowania światłowodowego musi być 
wykonane za pomocą zestawu testów 
strat optycznych (OLTS) opisanych w 
normach jako poziom 1 (Tier 1). Testy 
poziomu 2 (Tier 2) przeprowadza się 
za pomocą reflektometru (OTDR) i są 
tylko uzupełnieniem dla pomiarów OLTS. 
Testy OTDR nie mogą być podstawą 
do ubiegania się o rozszerzoną 
gwarancję Molex Connected 
Enterprise Solutions.

Aprobowane testery 
okablowania
Lista zaaprobowanych 
mierników dla okablowania 
miedzianego
Molex Connected Enterprise Solutions 
akceptuje pomiary wykonane przez 
wszystkie testery poziomu co najmniej III 
od poniższych producentów.

Aby objąć instalację gwarancją musi być 
ona wykonana przez Certyfikowanego 
Instalatora, przy użyciu produktów 
Molex zainstalowanych w kanale / stałym 
łączu.

Wyniki pomiarów, które muszą być 
przedłożone przez certyfikowane firmy 
we wniosku gwarancyjnym, muszą mieć 
wyłącznie format natywny miernika.. 
Obowiązkowe jest przetestowanie 
wszystkich zainstalowanych łączy 
przy użyciu ustawień „Permanent 
Link” na testerze wyposażonym w 
odpowiednie adaptery. 

Molex Connected Enterprise Solutions 
wymaga, aby sprzęt testowy był 
kalibrowany fabrycznie raz w roku 
lub zgodnie z zaleceniami producenta 
testera, oraz aby posiadał najnowszą 
wersję oprogramowania. Powyższe 
czynności (kalibracja i aktualizacja 
oprogramowania) muszą być wykonane 
przed wykonaniem pomiarów instalacji, 
która ma być objęta gwarancją.

Lista sprzętu pomiarowego

1. Fluke Networks

DSX Cable Analyzer Series: DSX-600, 
DSX-5000 and DSX-8000

DTX 1500 (Ten produkt będzie wspierany 
przez Fluke do czerwca 2020).

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Fluke 
Networks http://www.flukenetworks.
com/ 

2. Ideal Industries

Lantek III Series

Lantek II Series (Dostępność została 
przerwana przez Ideal Industries, a 
wsparcie dla produktu jest do marca 
2022 roku)

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Ideal 
Networks https://www.idealnetworks.
net/in/en/index.aspx 

3. vIAvI Solutions (formalnie JDSU)

Certifier 10G

Certifier 40G

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Viavi 
Solutions https://www.viavisolutions.
com/en-us

Skorzystaj z Biuletynów 
Technicznych w CSP, aby 

uzyskać szczegółowe 
informacje. Alternatywnie 

możesz wysłać wiadomość na 
adres ces.support@molex.com 

w celu uzyskania pomocy.
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4. Softing

WireXpert 4500

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Softing 
https://itnetworks.softing.com/

5. AEM

TestPro CV100

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej AEM 
http://aem-test.com 

Lista zaaprobowanych 
mierników dla okablowania 
światłowodowego
Czynniki, które mają wpływ na wyniki 
pomiarów torów światłowodowych to 
przede wszystkim nadmierne zagięcia 
kabli, źle zainstalowane złącza lub 
obecność zabrudzeń na powierzchni 
złącza. Wynik pomiaru tłumienia 
powinien zawsze być mniejszy niż budżet 
strat lub tłumienie łącza i jest zależny od 
długości kabla, liczby zakończeń i liczby 
spawów, jeśli takie istnieją.

 Zestaw do testowania strat optycznych 
(OLTS) może dokładnie zmierzyć 
tłumienie optyczne. Testowanie 
zainstalowanego okablowania 
światłowodowego za pomocą OLTS oraz 
weryfikacja długości kabla i polaryzacji 
są zgodne z testem Tier 1 określonym 
w normie. Tier 2, który jest opcjonalny, 
obejmuje test Tier 1 plus pomiar OTDR. 
Test Tier 1 jest wymagany do uzyskania 
Certyfikatu Gwarancyjnego Molex.

Lista sprzętu pomiarowego

1. Fluke Networks

CertiFiber Pro

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Fluke 
Networks http://www.flukenetworks.
com/

2. Ideal Industries

Ideal Industries OC 1

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Ideal 
Networks https://www.idealnetworks.
net/in/en/index.aspx

3. vIAvI Solutions (formerly JDSU)

SmartClass Fiber OLTS-85/85P Optical 
Loss Test Sets

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Viavi 
Solutions https://www.viavisolutions.
com/en-us

4. EXFO

MaxTester 940/945 Fiber CertiFiber 
OLTS (sample reports available)

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej EXFO 
https://www.exfo.com/en/products/
maxtester-940-945-telco-olts/

5. Softing

WireXpert 4500

Uwaga: Więcej informacji na temat 
wymienionych modeli testerów można 
znaleźć na stronie internetowej Softing 
https://itnetworks.softing.com/

6. Optical Wavelength Laboratories

Fiber OWL 7 BIDI OLTS

Ważne informacje dotyczące tego testera
• Tester Fibre OWL 7 daje nam 

wszystkie informacje, których 
szukamy w raportach pomiarowych. 
Jednakże ponieważ wymagamy testów 
dwukierunkowych, musisz wybrać 
model Fiber OWL 7 BIDI. Tutaj jest 
link: http://owl-inc.com/products/sub/
olts/htm/bidi-chooser.htm.

• Obecnie w oprogramowaniu testera 
nie widzimy najnowszych standardów 
ISO, które jednak mogą być dodane w 
dowolnym momencie. Do tego czasu 
powinieneś wybrać TIA 568.3-D jako 
standardowy test.
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• Pozostałe ustawienia pozostają takie 
same dla metody 1-Jumper.

• Ten tester jest w stanie 
zmierzyć długość kabla, jednak 
oprogramowanie testera „OWLView” 
obsługuje różne modele testerów, w 
których kilka wariantów nie mierzy 
długości, a zamiast tego jest ręcznie 
wprowadzane do raportu testowego. 
W rezultacie oprogramowanie daje 
możliwość edycji parametrów łącza, 
takich jak długość, liczba połączeń i 
typ włókna. Nie radzimy modyfikować 
żadnego z tych parametrów po 
dokonaniu pomiarów, a wszelkie 
późniejsze modyfikacje unieważniają 
gwarancję. Podobnie jak w przypadku 
innych zatwierdzonych OLTS, 
długości wymienione w raportach 
MUSZĄ odpowiadać długości 
fizycznej wynikającej z oznaczenia na 
osłonie kabla.

• Raporty z testów muszą być 
przesłane w ich rodzimym formacie 
(w tym przypadku .fo7).

• Wierzymy, że ten tester ma 
niestandardowe ustawienia 
(zdefiniowane przez użytkownika), w 
przypadku, gdy jest to wymagane.

• Podobnie jak kilka innych testerów 
OEM, OWL zaleca coroczną 
kalibrację, a instalator jest 
zobowiązany do zapewnienia, że   
tester znajduje się w prawidłowej 
kalibracji w momencie testowania.

• Wreszcie, zawsze zaleca się 
udostępnianie przykładowych 
raportów przed testowaniem całej 
instalacji, abyśmy mogli przejrzeć i 
poinformować o wszelkich zmianach 
wymaganych w ustawieniach testu. 

W przypadku dalszych pytań 
dotyczących tego testera, prosimy o 
kontakt pod adresem ces.support@
molex.com.

Alternatywne urządzenia 
pomiarowe
Jeśli chcesz użyć modelu testera, który 
nie jest wymieniony w tym dokumencie 
i który ma możliwość przetestowania 
zainstalowanego kabla zgodnie z naszymi 
wymaganiami, wyślij wiadomość e-mail na 
adres ces.support@molex.com , podając 
szczegóły testera. Należy to zrobić przed 
rozpoczęciem testów instalacji.

Ważne przypomnienie
MOLEX CONNECTED ENTERPRISE 
SOLUTIONS DO CELÓW 
GWARANCYJNYCH AKCEPTUJE 
TYLKO POMIARY PERMANENT LINK 
NIEZALEŻNIE OD ARCHITEKTURY 
OKABLOWANIA. 

Ponadto użytkownicy końcowi powinni 
wymagać raportów z testów w trybie 
Channel, aby potwierdzić, że inne 
komponenty kanału działają prawidłowo

Molex Connected Enterprise Solutions 
akceptuje wyniki pomiarów wykonane 
testerem z WAŻNĄ KALIBRACJĄ, nawet 
jeśli wsparcie dla danego modelu zostało 
przerwane i nie jest już obsługiwany przez 
producenta testera. 

 

Najnowszą aktualizowaną listę 
zatwierdzonych testerów 
można znaleźć na stronie 

https://csp.molex.com
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