Vlastnosti kvalitní strukturované kabeláe
Certifikáty kvality a parametrù kabeláe:
O èem vypovídají certifikáty kvality a parametrù kabeláe?
Kadá kvalitní kabelá musí plnit standardy a normy.
! Certifikáty parametrù kabeláních komponent dle EIA/TIA od nezávislých zkueben  DELTA, ETL, .
! Certifikáty splnìní národních a evropských norem  pøedevím shoda s technickými poadavky dle zákona 22/1997
o technických poadavcích el. zaøízení a poadavky poárních norem.
! Certifikáty SØJ ISO 9001 vechny procesy probíhající ve spoleènostech od výrobce, pøes distributora a po instalaèní firmu
jsou zdokumentovány, monitorovány a pøezkoumávány.
! Prohláení o vlastnostech s tøídou reakce na oheò dle CPR
Co z toho nabízí Molex?
! Certifikáty nezávislé laboratoøe Intertek ETL SEMKO o shodì pøenosových parametrù kabeláe s normou.
! Evropský certifikát shody s technickými poadavky el. zaøízení a poadavky poárních norem pro vechny
Své výrobky.
! Certifikát ÈTÚ pro Molex PN, Shoda s poadavky RoHS.
! Certifikát SØJ dle ISO 9001 pro Molex PN, pro distributora a instalaèní partnery.
! Prohláení o vlastnostech s tøídou reakce na oheò dle CPR na vechny metalické i optické kabely.

Mnoho drobných detailù odliujících VELKÉ SYSTÉMY
Pøi instalacích strukturovaných kabeláí pro datové sítì se setkáváme s rùznorodým prostøedím, rùznorodými poadavky na pøenosové médium, kvalitu pøenosu,
poadavky na bezpeènost, design zásuvek, zakonèení rozvodù atd. Splnit vechny tyto poadavky dokáe jen spolehlivá systémovì øeená kabelá.

Kompletní sortiment, jeden výrobce:
Proè je dùleité, aby kabelá byla od jednoho výrobce?
Pokud má být zachovaná garance stabilního a nejkvalitnìjího propojení a plná vnitøní kompatibilita
a interoperabilita prvkù kabeláe musí být kabelá vyvíjena, testována a dodávána jedním
výrobcem. Jen tak lze zajistit vechny technické poadavky a uspokojit konstrukèní a ergonomické
poadavky zákazníka. Jedinì pak bude strukturovaná kabelá jedním kompaktním celkem jemu
výrobce vydá systémovou záruku.
Co nabízí Molex?
! Kompletní sortiment (i pro nasazení kabeláe ve specifických prostøedích).
! Pøes 1000 katalogových poloek sortimentu strukturovaných kabeláí zajiuje modularitu, variabilitu a flexibilitu.
! Systémovì sladìné komponenty kabeláe Molex, zajiují maximální stabilitu, výkony a rezervy parametrù kabeláe.

Systém záruk výrobce:

Øeení vech výkonnostních kategorií:

Proè by mìl uivatel poadovat záruku?
Kabelání systém je významná èást infrastruktury budovy, investor by mìl poadovat víc ne zákonem stanovenou záruku. Støední morální
ivotnost metalické kabeláe je 10 let, je rozumné poadovat záruku min.15-20 let.
Kdo má záruku poskytovat?
Garance výrobce, tedy velké a stabilní globální spoleènosti jsou hodnotnìjí ne garance lokálního výrobce èi distributora nebo instalaèní
firmy. Pozor na typ nabízené záruky!
Jaké jsou rozdíly mezi poskytovanými zárukami?
Produktová  poskytuje garance na jednotlivé komponenty systému, tedy záruku na shodu s deklarovanými parametry. Jednotlivé komponenty
mohou sice po èase splòovat deklarované parametry, ale systém jako celek u nebude z dùvodu kumulativního pøíspìvku dílèích zmìn a
sníení pøenosových vlastností funkèní. Tato garance nevypovídá nic o kvalitì projektu a instalace a nepøejímá za ni zodpovìdnost.
Systémová - garance nejen vlastnosti jednotlivých komponentù, ale i vlastnosti systému jako celku. Tedy i garance na provedení a instalaci.
Aplikaèní - roziøuje garanci zachování parametrù systému na garanci vlastností systému zajiující provoz definované aplikace kabeláe,
tedy napøíklad 1Gbit Ethernet.
Proè by mìl zákazník ádat závazné prohláení o záruce?
Je tøeba si dát pozor na to, zda nabízená záruka výrobce je pøesnì specifikována, tzn. zda je uveden rozsah, zpùsob, termíny plnìní
záruky apod. a není jen marketingovým nástrojem bez obsahu, tedy i bez právní závaznosti, jak tomu stále èastìji bývá.
A co nabízí Molex?
! Výrobcem øízený systém certifikovaných firem v ÈR pro instalaci a servis dodávaných kabeláí.
! Princip garancí Molex PN: Molex PN jako výrobce nabízí kvalitní kabelá prostøednictvím autorizovaného distributora pro instalace
provádìné certifikovaným instalaèním partnerem dle závazných instalaèních praktik pod dohledem certifikaèní autority pokryté 25tiletou
zárukou garantovanou výrobcem.
! Prohláení o svìtové záruce (doba, rozsah, plnìní ), úøednì ovìøené pøeklady (CZ).
! Kompletní systém záruk - systémová/produktová záruka výrobce.
! Pøísné poadavky instalaèního manuálu (znaèení, svazkování, vyvazovací panely), pravidelné povinné vzdìlávání instalaèních partnerù
(konference, kolení), dohled certifikaèní autority nad instalacemi.
! Jedineèná systémová záruka vèetnì garance provedení instalace.

Proè se zabývat OM3, OM4 èi OM5 optikou, stínìnou kategorií 6A nebo monitoringem fyzické vrstvy?
Poadavky na konektivitu, její úroveò, kvalitu a dohled se øadí k nejdùleitìjím poadavkùm uivatele kabeláe. Kvalitní kabelání systém
by mìl být schopen uspokojit vechny poadavky zákazníka a nabídnout kvalitní øeení ve vech výkonnostních kategoriích.
Co nabízí Molex? Jednodue vechno, konkrétnì následující:
Metalické kabeláe:
! Cat 5E, Cat 6, Cat 6A, Cat 7.
! U/UTP, F/UTP, U/FTP, S/UTP, F/FTP, S/FTP.
Optické kabeláe:
! singlemode OS1, multimode: OM1, OM2, OM3, OM4 (G.657A, G.652D).
! Konstrukce optických rozvodù: tight buffered, loose tube, mikrokabel, flatdrop kabel.
! Konektory: LC, ST, SC, MTRJ, LC, E2000,..., UPC/APC.

Technologie metalických kabelù horizontálních rozvodù:
Není kabel jako kabel! A ten co v den instalace vykazuje O.K. parametry za rok èi dva u nemusí!
Základní faktory urèující kvalitu metalických kabelù:
! Konstrukce kabelu:
! Zajitìní pøesné geometrie párù (separaèní køíe, tlouka plátì a provedení izolace párù) - cílem je zachování vzdáleností párù,
specifických zkrutù jednotlivých párù a tím charakteristické impedance párù i pøi ohybech a tazích.
! Vhodný materiál plátì kabelu  zachování mechanické odolnosti (odolnosti proti otìru a støihu) a odolnosti proti pronikání vody.
! Trvanlivé znaèení kabelù - barevné znaèení párù, znaèení plátì kabelu identifikaèními údaji.
! Prvotøídní materiál a izolace vodièe - Cu jádro min. prùmìr (0,5mm) bez spojování jader, PE izolace jádra s minimální zaruèenou
tloukou a její stálost.
! Poadavky norem: (na ve certifikát nezávislé zkuebny)
! Týkajících se zplodin (LSZH) dle IEC 60 754-1, 61 034-2, EN50267
! Týkajících se poárních vlastností dle IEC 60 332-1, 60-332-3A, EN50266-2
! Týkajících se EMC dle EN50174 (pro metalické kabely).
! Klasifikace kabelù dle tøídy reakce na oheò (ÈSN EN 50575, CPR) B2ca, s1, d1, Cca, Dca, Eca, Fca
Co na to Molex? Opìt se nabízí jednoduchá odpovìï: Prostì vechno v poøádku.
! Geometrie: Centrální køí pro Cat 6, PE izolace vodièe technologií Skin-Foam-Skin  garance zachování geometrie a vlastností.
! Odolný materiál plátì a znaèení kabeláe s garancí 25ti let.
! Vodièe Cu 99,95. Min. prùmìr 0.51 mm, bez spojování jader - garantováno výrobcem.
! Certifikáty na vechny normy, prohláení o vlastnostech dle CPR. Kabely PVC a LSZH pro vechny výkonnostní kategorie.
! Na ve záruka 25 let od výrobce.

NETWORK GROUP, s.r.o., Olomoucká 91, Brno
tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647
e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

NETWORK GROUP, s.r.o., Olomoucká 91, Brno
tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647
e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

Vlastnosti kvalitní strukturované kabeláe
Technologie propojovacích kabelù, zásuvkových konektorù a záøezových kontaktù:

Management sítì na fyzické vrstvì, ochrana pøed chybným pøepojením:

Co oèekávat a co poadovat od kvalitního RJ45 propojovacího kabelu?
Velmi citlivé je kombinování metalických propojovacích òùr s horizontálním rozvodem rùzných výrobcù. Rùzná geometrie párù, rùzná
frekvenèní kompenzace konektorù vede k neshodám impedancí, rùstu odrazù a ruení, zejména u gigabitu a desetigigabitu.
! Zachování parametrù kabelového rozvodu. Stejné parametry kabelu horizontálního rozvodu a propojovacího kabelu (pøenosové
parametry a geometrie párù). V opaèném pøípadì hrozí výrazné sníení kvality pøenosové linky.
! Zvýená mechanická odolnost (rozhoduje tlouka plátì, tlouka lanka vodièe, konstrukce konektorových botek, .). Kabel je
v patchzónì vystaven velmi intenzivnímu namáhání, jeho konstrukce a kvalita musí toto zohledòovat.
! Pøesnost geometrie konektorù. Konstrukèní pøesnost kabelového i zásuvkového konektoru. Spojováním nesourodých konektorù
propojovacího kabelu a zásuvkového konektoru hrozí mechanická destrukce konektoru nebo zásuvky.
! Záruka ivotnosti kabelového i zásuvkového konektoru. Garance min. 1000 cyklù spojení/rozpojení konektoru (limitováno tloukou Au
pokovení kontaktù).

Proè se zabývat systémem managementu a monitoringu fyzické vrstvy popøípadì identifikací a znaèením kabeláe?
Protoe to pøináí nesporné pøínosy, jak ekenomické, tak bezpeènostní. Je tøeba mít na pamìti, e nejsnadnìjím zpùsobem nabourání bezpeènosti
sítì je zmìna fyzického zapojení LAN. Jde tak obejít vechny VLANy, firewally apod. Navíc èlovìk je tvor chybující. Ve co pøedchází nebo
zabraòuje vzniku chyby v propojení je pøínosem. Chybné propojení sítì je nejèastìjí pøíèinou jejího selhání. Pøi vìtím rozsahu instalace kabeláe
se sí velmi snadno mùe vymknout kontrole.
Datová sí je nervovým systémem celé budovy. Ze zveøejnìných odborných studií vyplývá, e 70% výpadkù sítì je zapøíèinìno selháním HW,
pøedevím ztrátou konektivity  propojení kabelu. A jsou organizace (banky, operátoøi, burzy, letitì) kde by minutový výpadek sítì mùe
znamenat citelnou finanèní ztrátu a nìkdy i ohroení majetku a ivotù. Zámìrnì èi omylem pøepojený patch cord mùe zpùsobit velkou kodu, a
nìkdy je velmi obtíné zjistit, který patch cord byl takto pøepojen. S aktivním monitorováním se Vám nic takového nestane. S ním vdy budete
pøesnì vìdìt, jak zajistit zmìny konektivity, budete mít vdy aktuální dokumentaci kabeláe, a snadno identifikujete co a kdo neautorizovanì nebo
neplánovanì pøepojil, a budete o tom vèas informováni. Systém monitorování sítì nabízí velké mnoství dalích uiteèných a pro rozsáhlé sítì
mnohdy nezbytných funkcí.

Co na to Molex? Molex má ve uvedené a jetì mnohem víc.
! Garantovaná a harmonizovaná geometrie párù a parametry horizontálních a propojovacích kabelù.
! Molex konektory  svìtová pièka, konektory s hlubokým Au pokovením kontaktních per (min. 20 mm),
garantuje 1500 cyklù rozpojení.
! Inovativní øeení Molex propojovacích kabelù:
! Slim boot botky pro aktivní prvky s vysokou hustotou metalických konektorù.
! Ochrana aretace konektoru proti nechtìným uvolnìním konektoru pøi pøepojování.
! Na ve záruka 25 let.
Proè je øeení konektoru a záøezových kontaktù zásuvky tak dùleité?
Konektor se záøezovými kontakty zajiuje fyzické propojení mezi horizontálním kabelem a konektorem, tedy jakékoliv selhání znamená
ztrátu konektivity a nebo jetì horí pøípad, pouhé zhorení pøenosových parametrù, které zapøíèiní velmi tìko identifikovatelné ztráty
dat, které se navenek projeví sníením propustnosti sítì.
Konektory zásuvky by tedy mìly zajistit:
! Stabilní, úplné a jednoznaèné propojení (zajistit kontakt vech pinù, vylouèit neúplné zasunutí konektoru).
! Konstrukèní pøesnost konektoru a garance min. 1000 cyklù rozpojení konektoru. (viz. výe).
! Ochranu kontaktù konektoru proti vlivùm okolí, pøedevím ochranu proti prachu. Bez protiprachové krytky je dlouho nepouívaný port
zanesen, kontakty zneèitìny agresivními látkami, konektor ztrácí vlastnosti.
Záøezové kontakty musí zajistit:
! Pevné, vlivùm okolí (teplota, vlhkost) odolné (neoxidující  pøechodové odpory) vodivé spojení mezi vodièem a záøezovými kontakty.
A co Molex? Ten nabízí nejkvalitnìjí øeení na trhu:
! Molex plynotìsné záøezové IDC kontakty - svìtová pièka mezi záøezovými kontakty. Jedná se o kontakty s nulovou výtlaènou silou
pro opakované zakonèování. Záøezové kontakty jsou pro zvýení své odolnosti vybaveny plastovou ochranou záøezových kontaktù.
! Inovativní a unikátní øeení Molex konektoru nabízí patentovanou protiprachovou záclonku, která mimo ochrany pinù zajiuje také
vytlaèení nedostateènì zasunuté propojovací òùry.
! Na ve záruka 25 let od výrobce.

Zásuvková øeení:
Proè se zabývat zásuvkovým øeením?
Poadavky uivatele kabeláe na zakonèení kabelového rozvodu jsou rozmanité. Jednou je tøeba
zakonèit optiku, jindy zase metaliku, jednou na omítku, jindy pod omítku, do parapetního labu
nebo zemního boxu. To vechno musí být kvalitní kabelá schopna uspokojit. Legitimní je té
oèekávání uivatele, e dostane jednotný design datový zásuvek a zásuvek nn rozvodù.
Co od øeení zásuvek poadovat?
! Schopnost vypoøádat se se zpùsobem umístìní (na i pod omítku, do parapetních labù, zemních
boxù, na nábytek, do zásuvkových sloupkù, .)
! Modularitu zásuvkových sestav, umoòující vytváøet kombinované sestavy.
Schopnost vypoøádat se s poadavkem na integraci metalických a optických datových zásuvek s nn rozvody ve spoleèném designu.
A co nabízí Molex?
! Molex nabízí modularitu optických i metalických portù, 9 rùzných typù datových modulù a 8 vlastních zásuvkových designù.
! Molex nabízí øeení pro vechna umístìní zásuvek.
! Nabízí integraci do vìtiny designù nn rozvodù, nìkolika monými zpùsoby. Podporované designy: ABB  Swing, Tango, Reflex, Time,
Element, Impuls, Solo, Alpha, dále Legrand, Young, Gira, Elso, Schnieder, Polo, Berker, .
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Kadá sofistikovaná kabelá by mìla nabízet dvì úrovnì ochrany pøed chybným pøepojením:
! Pasivní identifikace  logický systém znaèení kabeláe.
! Aktivní monitorování  inteligentní management sítì.
A co nabízí Molex?
Pasivní identifikace: barevné rozliení slueb v kabelái øeené barevným ikonovým znaèením
portù panelù a zásuvek a odpovídajícím barevným provedením propojovacích òùr. Tento systém
identifikace jde paralelnì a nezávisle s bìnými zpùsoby identifikace (èíslování portù, zásuvek
a panelù s vyuitím títkù). Navíc systém pouívá ikony s kulisou pro omezení pouití RJ45 zásuvky
jen na konektor Rj11. Systém nabízí i variantu DG+ modulù s barevným provedením výtlaèné
záclonky pro identifikaci portù.
Na úrovni aktivního monitorování nabízí Molex PN systém MIIM pro inteligentní management sítì
na fyzické vrstvì a jeho vzdálenou správu. Jedná se o unikátní a jedineèný systém tøetí generace.
Tento systém nabízí:
! monitoring fyzické vrstvy s vyuitím standardních komponent v rámci celého kanálu, bez extra vodièù, pinù, speciálních patch cordù
nebo konektorù apod.
! monitoring patch zóny v zapojení interconnect i crossconnect.
! monitoring koncových zapnutých zaøízení s vyuitím vyích vrstev
Pøínos systému MIIM:
Finanèní úspory:
! Ze zvýení vyuitelnosti kabeláe  snadnost dohledání volných portù na panelech, aktivních prvcích a ve
work area.
! V nákladech na dokumentaci  dokumentace se tvoøí automaticky.
! Ze zvýení doby bezporuchového provozu  rychlé vzdálené dohledání poruchy/chyby bez nutnosti fyzické
pøítomnosti technika.
! Ze zkrácení doby rekonfigurace konektivity.
! Nákladù na kvalifikovanou pracovní sílu  work order manager a navigátor pøepojení sniují nároky na
kvalifikaci pracovníka provádìjícího move/add/change management vyzické vrstvy.
! Ze zvýení vyuitelnosti koncových síových zaøízení  statistiky vyuívání zaøízení, dohledání lokace zaøízení.
! Pøi znovukonfiguraci sítì po havárii  zálohovaná aktuální dokumentace, prùvodce rekonfigurací, identifikace
poruch.
Zvýení aktivní bezpeènosti systému:
! Aktualizovaná a zálohovaná evidence síové infrastruktury  personální nezávislost, vylouèení lidských chyb.
! Ochrana pøed neautorizovanými zásahy do konektivity neautorizované pøepojení v patch zónì
! Ochrana pøed neautorizovanými zaøízeními  identifikace cizích zaøízení v síti.
! Hierarchie pravomocí a odpovìdností  dohled nad zmìnami napøíè organizaèní strukturou, úrovnì pravomocí
a odpovìdností, verifikace, priority.
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