
Valokuitu RF Hybridit Sähkösyöttö Mekaniikka

Varmaa tiedonsiirtoa  
ja täsmällistä palvelua 



VALITSE  
LUOTETTAVA JA KOKENUT  
SUOMALAINEN KUMPPANI

Tarkkaa käsityötä ja tasaista laatua 

Kun tarvitset nopeasti ja luotettavasti kaapeloinnit ja komponentit analogiseen, 
digitaaliseen, langalliseen tai langattomaan tiedonsiirtoon, ota yhteyttä meihin. 
Saat tarpeisiisi räätälöidyn, oikean kokoisen ratkaisun sekä tuote- 
kokonaisuuden, jonka toimintavarmuuteen ja suorituskykyyn voit luottaa.

Suomalainen Orbis Oy on toiminut tiedonsiirtotuotteiden toimittajana jo  
vuodesta 1949. Erikoisosaamistamme ovat langattomien verkkojen  
RF-teknologia ja valokuituteknologia. 
 
Oman tuotantomme ansiosta saat myös nopeasti ja joustavasti  
valmiskaapeliratkaisut ja muut yksilöllisiin tarpeisiinne tehdyt tuotteet.

Sinua palvelevat kokeneet ammattilaiset, joista jokainen suhtautuu 
asiakastyöhön intohimolla ja teknologiaan tinkimättömästi.  
Saat käyttöösi uusia, innovatiivisia ratkaisuja, jotka helpottavat  
arkeasi ja mahdollistavat menestyksen myös tulevaisuudessa. 

Oma tuotantolaitoksemme Viron Sauessa on  
valmistanut tiedonsiirrontuotteita vuodesta 1999 asti. 
Siellä jatkojalostamme erilaisista kaapeleista liittimillä 
ja kytkentäkoteloilla varustettuja valmiskaapeleita ja 
muita kokoonpanoja.  

Meiltä saat myös tiedonsiirtosovelluksien kokonais-
ratkaisuja, joihin sisältyvät aktiivilaitteiden tarvitsemat 
sähkönsyötön kaapeloinnit ja kytkentäkotelot.  
Huippuluokan käsityötaito ja tasainen laatu tekevät  
kaapeleistamme luotettuja osakomponentteja  
haastaviin sovelluksiin.



Orbis toimittaa tuotteita tiedon-
siirtoverkkojen rakentamiseen 
kiinteistöjen sisäverkoissa,  
julkisten tilojen ja liikenneväli-
neiden langattomiin yhteyksiin, 
teleoperaattoreiden kiinteisiin 
ja mobiiliverkkoihin, konesalei-
hin sekä teollisuudelle. Asiak-
kaitamme ovat mm. suurimmat 
suomalaiset teleoperaattorit.

Suuri ja joustava valmistuskapasiteetti 

Nopeat ja varmat toimitukset; oikeat tuotteet oikeassa paikassa, oikeaan aikaan 

Tarkka ja tinkimätön testaaminen takaa tuotteiden korkean  
laadun ja virheettömyyden

Nopea ja osaava tuotekehitys ideasta tuotantoon

Valmiit mekaniikkakokonaisuudet avaimet käteen –periaatteella

Etuja sinulle



Yli 25 vuoden kokemus valokuidusta takaa sinulle nopeat toimitukset ja  
erittäin korkean laadun. Orbiksen tuotanto on huippuunsa optimoitu, joten  
saat nopeasti sekä pieniä että suuria eriä erilaisia valokuitutuotteita.

VALOKUITU

 •     Kuitutyypit yksimuoto OS1, OS2 sekä monimuoto OM1, OM2, OM3 ja OM4
 •     Kuitumääränä tyypillisesti 1-96 kuitua yhdessä kaapelissa
 •     Jakajarakenne (fan-out) 12, 24, 48 ja jopa 96 kuidulle
 •     Liitintyypit LC, SC, ST, FC ja MU
 •     Liittimien hionta PC, UPC ja APC 

Valikoimassa on mm.

Konesalien tiedonsiirtoratkaisuksi valmistettu valokuitupaneeliin valmiiksi  
kytketty OM4-tyypin kaapeli LC-liittimillä. Vaativa 48 kuidun jakajamoduuli 
(fan-out) on valmistettu 3D-tulostimella. Vapaan pään 2mm putkitukset hännissä 
kestävät paremmin käsittelyn asennusvaiheessa. Liittimet on suojattu  
vetosuojaan kuljetuksen ja asennuksen ajaksi.



LC/SC/ST/FC/MU-liittimet
UPC- ja APC-hionnat

Yksimuoto- ja monimuotokaapelien 
pituudet ovat tyypillisesti 0,5-150 
metriä

Kuidut erotellaan runkokaapelista 
30 cm matkalta ennen ensimmäistä 
liitintä.

Liittimien etäisyys toisistaan 
on 5 cm (kerroksittain)

Kaapelissa olevat kuituvärit kytketään kaapelin  
molemmissa päissä samaan värijärjestykseen 

Yksittäiset kuidut erotellaan 
runkokaapelista ja  
tarvittaessa putkitetaan 

Asiakaskohtaisesti räätälöitävä  
valokuidun valmiskaapeli

Käyttökohteita esimerkiksi

• teollisuushallit
• tuotantolinjat
• liikkuvat koneet
• julkiset rakennukset 
• laivat
• tuulivoima
• televerkot
• kameravalvonta...



RF (suurtaajuus)
Langattomiin verkkoihin käytettävistä RF- eli  
suurtaajuuskaapeleista Orbiksella on vuosikymmenten  
kokemus ja RF-jumpperikaapeleita toimitetaankin  
suuria määriä. Korkean vaatimustason kaapelit,  
kuten mittaus- ja testauskaapelit ovat erikoisalaamme.  
Saat meiltä myös erikoiskaapeleita,  
kuten hälytyskaapeleita ylijännitesuojiin.

•     Taipuisa RF-kaapeli
•     Puolijäykkä, käsin taivuteltava kaapeli esim. Sucoform
•     Semi-rigid puolitaipuisia kaapeleita, jotka taivutetaan  
      jigissä muotoonsa
•     Enviroflexistä taipuisia kaapeleita, jotka eivät jää muotoonsa
•     Korrukoidut mm. ½” ja ⅞” kaapelit
•     Tarkkuusmittakaapelit 18GHz asti
•     Signaalikaapelit esim. hälytyskaapeleissa

Valikoimassa on mm.

Muun muassa elektroniikan ja tutkasovelluksien tarkimmissa RF-kaapeloinneissa 
kaapelin sähköinen pituus (taajuuden vaihe) vaikuttaa välitettävän signaalin  
tulkintaan. Esimerkiksi lentokentän lähestymistutkien signaali kertoo, missä  
kulmassa kone laskeutuu kenttään nähden, jolloin tiedonsiirrossa pienilläkin eroilla 
on erittäin suuri merkitys. Orbiksen vaihesovitus pääsee jopa 5ps tarkkuuteen.



Tukiaseman ylijännitesuojan ja radioyksikön välinen kaapeli välittää  
hälytyksen, kun ylijännitesuoja aktivoituu. Orbiksen valmistama kaapeli on 
säänkestävä, juuri oikeanmittainen ja sen saa MDR-liittimen lisäksi  
vaihtoehtoisesti vanhempiin tukiasemamalleihin sopivalla RJ45-liittimellä.



Hybridikaapelit
Hybridikaapeleissa yhdistetään useampia eri teknologioita yhden kaapelivaipan sisälle.  
Esimerkiksi tukiasemien tiedonsiirrossa käytettävä hybridikaapeli kuljettaa  
tietoa valokuitukaapelissa ja aktiivilaitteiden virransyötön kuparikaapelissa.

Orbis OptoFiber on välikaapeli, jossa  
satamanosturin tarttujan käyttövirta ja ohjaus-
signaalit kulkevat yhdessä kaapelissa  
kytkentöjen nopeuttamiseksi. Kaapelin  
massaa on lisätty lyijypainoilla, jotta kaapeli  
ei heilu tuulessa.  

Tiedonsiirtolaitteet tarvitsevat yleensä aina myös sähkönsyötön.  
Kokoonpanemme esimerkiksi 48 voltin tasajännite (DC) sähkökyt- 
kentäkoteloita. Niitä käytetään tyypillisesti ulkotiloissa sijaitsevissa  
antenneissa ja tukiasemien mastoissa sekä esimerkiksi valvonta- tai  
hälytyslaitteistoissa. Näin ollen tuotteilta vaaditaan erinomaista  
pakkasen ja säänkestävyyttä.

Orbis OptoMast Advanced Power  
on sähkönsyöttöratkaisu tukiasemille, joka 
sisältää ylijännitesuojan 1-6 aktiivilaitteelle.

Sähkökytkentätuotteet



Sähkökytkentätuotteet

Mekaniikka
Kun tarvitset valmiita kokonaisuuksia, eli kaapeleilla ja kytkennöillä kalustettuja paneeleita, koteloita 
tai räkkejä, saat ne meiltä avaimet käteen -periaatteella. Toimitamme ne yhteistyössä ammattitaitois-
ten ja joustavien kumppaneidemme kanssa. Tarjolla on runsaasti erilaisia mekaniikkakomponentteja 
19 tuuman räkkeihin.

Suunnittelemme myös kanssasi yhteistyössä tarvitsemasi tuotteet. Osaavat mekaniikkasuun- 
nittelijamme ovat käytössäsi. Esimerkiksi kaapeleiden jakajakomponentit syntyvät omalla  
3D-tulostimellamme. Näin lopputuloksena syntyy viimeisteltyjä ja käytännössä toimivia ratkaisuja.

Orbis adapteripidike on kerrostaloasuntojen IT-jaka-
moihin asennettavaksi suunniteltu valokuidun asen-
nusteline. Yksinkertaiselta vaikuttavassa pidikkeessä on 
kuitenkin huomioitu mm. Jakamokaapin koko, kuidun 
taivutussäteen hallinta sekä kaapeloinnin mittauksen 
helpottuminen, kun adaptereiden kiinnitys on ulospäin 
suuntautuvassa kulmassa.

Optomast Easy on mobiilitukiaseman tiedonsiirtokaapeli, jossa on jakarakenne eikä 
kytkentäkoteloa. Kaapelissa tukiasemapuolen päässä asennuksen ja vedon ajaksi suo-
japutkella suojattuna ovat tavalliset LC-liittimet. Mastossa radioyksikön päässä on kuusi 
FullAXS-liitintä, jotka kiinnitetään mastoon tai seinään Orbiksen  
mallisuojaamalla metallitelineellä.



Orbiksen asiakkaana saat aina hyödyn alan viimeisimmistä innovaatioista 
ja pysyt kehityksen kärjessä. Asiantuntijamme kartoittavat jatkuvasti uusia 
teknologioita ja etsivät tiedonsiirtokomponentteja maailmalta hyödyn-
nettäväksesi ja vastaamaan  myös tulevaisuuden tarpeitasi. Vuosikym-
menien tuote- ja markkinakokemuksemme tuo asiakkaillemme selkeitä 
etuja. Ennen uuden komponentin käyttöönottoa suoritamme sille aina 
tarkat laatutestit, joilla varmistetaan että kokoonpano täyttää tekniset  
vaatimukset ja sopii juuri sinun tarpeisiisi. 

Ammattitaito näkyy  
komponenttien valinnassa 



Mittaamisen standardit:
•  IEC 61300-3-15 Eccentricity   •  IEC 61300-3-16 Radius
•  IEC 61300-3-6 Return Loss    •  IEC 61300-3-4 Attenuation

Tarkka testaaminen on yksi toimintamme kivijalka, sillä haluamme toimittaa 
vain parasta. Käytössämme on monipuolinen ja nykyaikainen mittaus- ja  
testauslaitteisto, jota jatkuvasti laajennetaan ja kehitetään. Tuote-erät  
testataan satunnaisotoin. Ne tuotteet, joissa varmistettu toimintakyky on  
erittäin kriittistä, voidaan testata yksittäin ja varustaa mittausraportein.  
Mittaustulokset säilytetään vähintään seitsemän vuotta.

Jatkuva testaaminen takaa, että valmistamiemme tuotteiden mahdolliset 
vialliset erät ja komponenttien laatuvirheet huomataan heti. Tarvittaessa 
hankimme tuotteillemme ulkopuolisten testitalojen raportit, esimerkiksi 
ympäristö-olosuhdetestauksista. Asiakkaamme auditoivat tuotantoamme 
säännöllisesti muun muassa eettisten valmistustapojen osalta  
(Code of Conduct).

Valmiit tuotteet yksilöidään erä- tai sarjanumerokoodeilla, mikä mahdollistaa 
esimerkiksi tuotteeseen liittyvien mittausraporttien, valmistuserän ja  
komponenttien alkuperän selvittäminen.

Tinkimätön testaaminen 
laadun takeena 

•     Exfo valokuituparametrien mittalaite yksimuotokuitujen (SM)  
      heijastus- ja läpimeno vaimennusten (IL, RL) mittaukseen
•     Kytkinyksikkö IL/RL arvojen rinnakkaiseen mittaamiseen                   
      12 liittimelle
•     Domaille Engineering ja EXFO valokuitumikroskooppeja  
      valokuituliittimien visuaaliseen ja vaihetarkastukseen
•     Interferometritestilaite, jolla tarkastetaan kuidun geometria-parametrit
•     RF kaapelien PIM (IM3) -testaus suoritetaan Anritsu PIM-MasterTM    

      -mittalaitteella, jolla voidaan havaita epälineaarisuudet intermodulaatio- 
       arvoissa, ja siten paikallistaa esimerkiksi löysät liitokset ja vialliset       
       komponentit
•     Rohde&Schwartz ZFM  Network Analyzer-verkkoanalysaattorilla  
      testataan RF-jumppereista seuraavat ominaisuudet: IL, RL,  
      S-parametrit, vaihesovitetut RF-kaapelit, max. taajuus 20 GHz
•     Sääkaappi, jolla voidaan tehdä tuotteille esimerkiksi  
      UV-vanhennusta ja lämpötilasyklausta

Testauslaitteitamme:



Valmistuskapasiteettimme on tavanomaisten kaapeleiden osalta  
arviolta 800 kpl RF-kaapelia viikossa ja 3000kpl valokuituliitintä viikos-
sa (tilanne alkuvuonna 2016). Suorituskyvyltään erittäin vaativien  
valmiskaapelien tekeminen vaatii luonnollisesti enemmän aikaa. 

Tarvittaessa käytämme kumppaniverkostoamme avustavien työ- 
vaiheiden tekemiseen, joten kapasiteettia voidaan nostaa nopeastikin.  
Tuotteiden valmistusaikatauluun vaikuttavat kuitenkin eniten  
materiaalien toimitusajat. Erikoistarpeiden ja suurien määrien osalta 
pääsemme tarvitsemaasi kapasiteettiin ennustamalla yhdessä  
kanssasi tulevia tarpeita. Kun tunnemme tarpeesi, voimme myös 
taata sinulle täsmälliset toimitukset –pidämme mitä lupaamme. 

Kapasiteettia sinun  
tarpeittesi mukaan 



Jos asennustyöllä on kiire – kuten nykyään useimmiten on – ole huoletta, me 
olemme varautuneet. Puolivalmisteita ja erilaisiin nopeisiin kokoonpanoihin 
sopivia peruskaapeleita, -liittimiä ja -mekaniikkaa saadaan ketterästi käyttöön 
materiaalivarastostamme. 

Voit myös tehdä kanssamme sopimuksen välivarastoinnista, jossa tarvitse-
masi tuotteet  säilytetään. Kun asennuskohde varmistuu, tuotteesi toimitetaan 
suoraan paikan päälle. Kasaamme kaikki yhteen valmiiseen pakettiin, jotta työ 
kentällä ei keskeydy esimerkiksi puuttuvien muttereiden, kylmäkutisteiden tai 
kaapelikiinnikkeiden vuoksi.

Varmat toimitukset  
kiireessäkin



Onko sinulla haaste  
tuotekehityksellemme?
Kerro meille, millaisia haasteita tai tarpeita on näköpiirissäsi,  
niin me tartumme työhön vahvalla teknologiaosaamisellamme.  

Pystymme toteuttamaan tuotekehitysprojektin erittäin ketterästi:  
parhaimmillaan olemme edenneet  ajatuksesta prototyyppiin jopa  
parissa päivässä. Uusi, tarpeitasi vastaava tuote pilotoidaan ja testataan 
aina aidossa käyttöympäristössä. Näin saadaan kallisarvoista tietoa  
mm. asennettavuudesta. Kun uusi tuote on teknisesti ja käytännön 
testeissä hyväksytty, se viimeistellään sarjatuotantoon soveltuvaksi. 



Mutanen Harri
+358 400 432 576

Koskinen Jari
+358 400 457 678

Särkkä Pasi
+358 40 544 3412

Orbiksen ratkaisijat apunasi aina silloin  
kun tiedon pitää liikkua 

Referenssit
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Ota meihin yhteyttä 


