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1 Srovnání typů rozvaděčů od firmy CONTEG spol. s.r.o. 

Typ Hlavní vlastnosti Lokace Zařízení 

ROF 

Variabilita – 64 

rozměrových provedení, 

14 typů dveří, 5 typů 

Samostatně stojící, 

serverovny, datová 

centra 

Všechny druhy 19" 

aktivních a pasivních 

prvků 

Správná volba při vysokých nárocích na stabilitu rámu a variabilitu provedení 

RMF 

Dodáváno nesmontované, 

ideální pro prostory se 

zhoršeným přístupem 

Samostatně stojící, 

serverovny, datová 

centra 

Všechny druhy 19" 

aktivních a pasivních 

prvků 

Správná volba při požadavku na montáž až v místě instalace 

RHF 

Velmi vysoká nosnost 

1500 kg 

Samostatně stojící, 

serverovny, datová 

centra 

Všechny druhy aktivních 

prvků včetně velmi 

těžkých zařízení 

Správná volba při vysokých nárocích na nosnost rozvaděče a pevnost konstrukce 

ROS 

Vyšší nosnost, speciální 

podstavec pro vyšší 

stabilitu při vysunutí 

serveru 

Serverovny, datová 

centra 

Všechny druhy aktivních 

prvků včetně serverů a 

diskových polí 

Správná volba pro uložení serverů a diskových polí 

iSEVEN 

Nepřekonatelný poměr 

ceny 

a kvality, rychlá dodávka, 

kompatibilita 

samostatně stojící, 

v serverovnách, 

telekomunikačních 

ústřednách 

Všechny druhy 19“ 

aktivních a pasivních 

prvků 

Správná volba pro rychlý výběr rozvaděče vybaveného všemi standardními prvky 

REV 

Dodáváno nesmontované, 

nízká cena 

Samostatně stojící, IT 

technické místnosti 

Standardní 19" aktivní a 

pasivní prvky 

Správná volba pro při důrazu na nízkou cenu a montáž až na místě instalace 

ROR 

Speciální konstrukce s 

výklopným rámem 

Samostatně stojící, IT 

technické místnosti s 

omezeným prostorem 

Standardní 19" aktivní a 

pasivní prvky 

Správná volba, když nedostatečný prostor vedle/za rozvaděčem limituje přístup 

RSB 

1 – 3 oddělené sekce, 

určeno pro serverhousing 

Serverhousingové 

místnosti & kolokační 

centra 

Všechny typy 19" 

aktivních prvků, včetně 

serverů a diskových polí 

Správná volba, když je vyžadován kontrolovaný přístup k instalovaným prvkům 

ROP 

Speciální design pro 

bezpečné umístění PC 
Všechny typy prostředí 

PC a jejich základní 

periferie 

Vhodné pro provoz PC v jakémkoli prostředí vč. průmyslových provozů 

RDF 

Plně kompatibilní se 

všemi klimatizačními 

jednotkami portfolia 

Targeted Cooling 

Samostatně stojící, 

serverovny, datová 

centra 

Všechny typy 19" 

aktivních i pasivních 

zařízení 

Správná volba při požadavku na instalaci klimatizační jednotky 
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2 Typy broušení ferulí 

 Ferule je nejpřesnější část konektoru s nejpřísnějšími tolerancemi. Ve středu ferule je válcový 

otvor o průměru větším než je vnější průměr pláště vlákna, kam se zasouvá vlákno a přilepuje se 

epoxidovým lepidlem. 

 

Čelní pohled na feruli Typy zabroušení ferule 

 

NPC kolmé zbroušení 

PC sférické zabroušení 

SPC sférické zabroušení 

UPC sférické zabroušení 

APC úhlově sférické zabroušení 

 

 

3 Typy patchcordů 

spojení duplex 

vlákno singlemode multimode 

ø [m] 9/125 50/125 62,5/125 

typ délka [m] 

SC-SC 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

ST-ST 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

ST-SC 1, 2, 3, 5, 7 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

LC-LC 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

LC-SC 0,5, 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

LC-ST 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 1, 2, 3, 5, 7, 10, 15, 20 

vlákno singlemode 

ø [m] 9/125 

délka [m] 2 

typ 

E2000/APC-E2000/APC E2000/APC-E2000 E2000/APC-SC/APC E2000-SC 

E2000/APC-SC E2000/APC-LC E2000-LC  

SC/APC-SC/APC SC/APC-SC SC/APC-LC  
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4 Přímá metoda – získané hodnoty útlumu 

 Detektor na straně kabelu Detektor na straně rozvaděče 

Svar/spojka  = 850nm  = 1300nm  = 850nm  = 1300nm 

kapilára 6,11dB 4,48dB 6,16dB 4,42dB 

FibrLock II 0,50dB 0,23dB 0,55dB 0,30dB 

svar 1 0,37dB 0,19dB 0,52dB 0,26dB 

svar 2 0,37dB 0,13dB 0,54dB 0,27dB 

svar 3 0,68dB 0,35dB 0,84dB 0,49dB 

svar 4 0,38dB 0,12dB 0,54dB 0,28dB 

5 Grafické záznamy získané při použití OTDR 

Typická ukázka průběh závislosti útlumu optické trasy měřené pomocí OTDR 

  

Popis typického průběhu útlumu optické trasy: 

111...    Odraz způsobený na vazebním článku na jeho externím konektoru (vliv Fressnellova odrazu 

tzv. mrtvá zóna reflektometru daná součtem délky impulzu v optickém vlákně a zotavovací doby 

fotodetektoru) 

222...   Úsek optického vlákna (měrný útlum je dán sklonem úsečky) 

333...   Místo s potenciálním odrazem a vložným útlumem (př. konektor apod.) 

444...   Úsek optického vlákna (měrný útlum je dán sklonem úsečky) 

555...   Místo s potenciálním odrazem a vložným útlumem (př. konektor apod.) 

666...   Úsek optického vlákna (měrný útlum je dán sklonem úsečky) 

777...   Vložný útlum svaru (svařované spojky) optických vláken (bez odrazu) 

888...   Úsek optického vlákna (jiná směrnice úsečky, tzn. jiný měrný útlum úsečky optické trasy) 

999...   Vložný útlum „ziskového“ svaru optických vláken (bez odrazu) – přechod mezi optickými vlákny 

s rozdílnými průměry vidových polí, tzn., následné optické vlákno se vyznačuje jednak větším 

Rayleighovým rozptylem a jednak větším měrným útlumem než má předcházející úsek optického vlákna 

111000...   Úsek optického vlákna (měrný útlum je dán sklonem úsečky) 

111111...   Fressnellův odraz na konci optické trasy (dle zakončení optické trasy – až 50dB) 

111222...   Šum vlastního fotodetektoru 
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Příklad získaného průběhu závislosti útlumu optické trasy pro 2. svár pro  = 1300nm 

 

Popis průběhu získané závislosti útlumu optické trasy: 

1. Místo s potencionálním odrazem a vložným útlumem – konektor  

2. Úsek optického vlákna – optické vlákno tvořící předřadné vlákno 

3. Místo s potencionálním odrazem a vložným útlumem – konektorová spojka  

4. Úsek optického vlákna – optické vlákno tvořící předřadné vlákno 

5. Místo s potencionálním odrazem a vložným útlumem – konektorová spojka  

6. Úsek optického vlákna – optické vlákno tvořící předřadné vlákno 

7. Místo s potencionálním odrazem a vložným útlumem – konektorová spojka  

8. Úsek optického vlákna – měřené optické vlákno  

9. Vložný útlum svaru optických vláken 

10. Úsek optického vlákna – měřené optické vlákno 

11. Fressnellův odraz na konci optické trasy 

12. Úsek vlákna 

13. Odražený signál 

14. Šum vlastního fotodetektoru 
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Získané závislosti útlumu měřené pomocí OTDR ze strany rozvaděče 

Kapilára 
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FibrLock II 
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1. svar 
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2. svar 
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3. svar 
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4. svar 
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Získané závislosti útlumu měřené pomocí OTDR ze strany kabelu 

Kapilára  
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FibrLock II 
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1. svar 
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4. svar 

 

 


