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Glasvezel en harsh environment zijn twee zaken die maar moeilijk samen gaan.
Om dit probleem toch het hoofd te kunnen bieden bieden we u de onderstaande
oplossing.
 
De expanded beam producten van Stratos en Fiberco bleken uiteindelijk het
beste aan te sluiten bij de behoeftes van de klanten. Inmiddels is er voor beide
merken een samenwerkingsverband met de fabriek aangegaan.
 
De datahoeveelheden nemen overal exceptioneel toe. Een koperen verbinding
volstaat vaak niet meer en daarom gaat er steeds meer digitaal verkeer via
glasvezelverbindingen.
 
De tijd dat dit alleen maar in kantooromgevingen voor kwam ligt inmiddels al
ver achter ons. Steeds vaker vragen klanten om glasvezelverbindingen die in het
operationele veld gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan industriële klanten
in de olie sector, offshore toepassingen of Defensie & Veiligheid. Allemaal
hebben ze één ding gemeen: er wordt gezocht naar een zeer betrouwbare
verbinding welke altijd werkt en eenvoudig kan worden aangesloten. De
glasvezel assemblies met expanded beam connectoren van Stratos en FibreCo
kunnen dit als geen ander.
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Waarom zou u kiezen voor deze
oplossingen?
 
Ze zijn zeer betrouwbaar, werken
altijd en zijn eenvoudig
aansluitbaar. 



Bij een normale glasvezelverbinding is vaak het punt waar twee connectoren
met elkaar verbonden worden cruciaal voor een goede verbinding. Door de
dunne kern van de glasvezel (respectievelijk 9, 50 of 62,5 um) is het kleinste
stofdeeltje tussen twee connectoren al funest voor de verbinding. In een
omgeving waar weersinvloeden en vuil orde van de dag zijn, is het dan ook
vragen om problemen. De expanded beam connectoren lost dit probleem op.
 
In deze illustratie is duidelijk te zien hoe de lenzen in de connectoren de licht
straal verbreden en versmallen. Doordat de licht bundel 200x (multimode) tot
2000x (singlemode) vergroot wordt heeft een klein stofje op de connectoren
nog maar weinig invloed. Daarnaast komen de lenzen bij Stratos connectoren
ook niet fysiek op elkaar. Mocht er onverhoopt een verdwaalde zandkorrel
tussen de connectoren zitten, geeft dit dus geen enkel probleem. Als de
connector echt heel vies is kan deze eenvoudig met wat water en een doekje
gereinigd worden. De connectoren zijn verkrijgbaar van 2 tot 16 vezels. Ook
hybride uitvoeringen in combinatie met koper zijn mogelijk.

Wilt u meer weten over
glasvezelverbindingen voor harsh
environment? 
 
Neem dan gerust contact met ons
op!
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