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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY Legrand 
Een wereld-
speler

Van regel- en verbindingsinterfaces 

tot kabelbeheer, energiedistributie- 

en datadistributiesystemen... 

Legrand biedt een hele reeks 

oplossingen aan op het vlak van 

verlichting, energie, netwerken en 

toegangscontrole. 

4 KERN 
GEBIEDEN  
van expertise

Legrand is de wereldwijde 
specialist van elektrische en 
digitale gebouwinfrastructuren. 
De Groep brengt een uitgebreid 
assortiment oplossingen en 
diensten op de markt die 
specifiek zijn ontworpen voor 

residentiële, commerciële en 
industriële toepassingen. 
Door zijn uitgebreid aanbod 
en zijn toonaangevende 
marktpositie is Legrand 
wereldwijd een benchmark.
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STURING EN BEDIENING

ENERGIEDISTRIBUTIEKABELBEHEER

DIGITALE INFRASTRUCTUUR

Schakelmateriaal Gebouw
automatisering

Woning
automatisering

Oplossingen

Schakel- en
verdeelinrichtingen

Beveiliging

UPS

Transformatoren

Koper en glasvezel
panelen

Behuizingen

RJ45 en glasvezel
aansluitingen

Audio Video Systemen

Schakel- en
verdeelinrichtingen

Beveiliging

UPS

Transformatoren

Koper en glasvezel
panelen

Behuizingen

RJ45 en glasvezel
aansluitingen

Audio Video Systemen

VloerdozenWandgoten

Zuilen
Kabelgoot
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EEN ACTIEVE INTERNATIONALE 
AANWEZIGHEID

GEVESTIGD
IN MEER DAN
90 LANDEN

VERKOOP IN  
BIJNA 180
LANDEN

INNOVATIE 

4,9 % VAN DE 
OMZET  
IN R&D  
GEÏNVESTEERD

EEN RUIME KEUZE 
AAN OPLOSSINGEN

MEER DAN  
230.000  
CATALOGUS-  
ARTIKELEN

80 PRODUCT-  
FAMILIES

MEER DAN 
36.000  
WERKNEMERS 

OMZET  
€ 5 MILJARD 
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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

De bekabelingssystemen 
van Legrand verbinden 
momenteel meer dan 200 
miljoen toestellen. 
De Legrand Group is 
een wereldspeler in 
communicatienetwerken 
voor datatransmissie. 
De Groep heeft dankzij 
zijn investeringen in de 

Legrand Group
Een toonaangevende 
onderneming voor al uw 
IT-netwerken

ontwikkeling en het ontwerp 
van gestructureerde 
bekabelingssystemen en 
oplossingen, zijn aanbod 
kunnen uitbreiden en de 
hoogste prestatieniveaus 
kunnen bereiken. Deze 
oplossingen zijn ideaal 
voor de hedendaagse 
multimedianetwerken, 
technologieën en toepassingen. 
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WERELDWIJD ACTIEVE 
MARKTSPELERS
IN DATACOM IT

LEGRAND
Producten en 
systemen voor digitale 
gebouwinfrastructuren 

• Legrand • Minkels • Raritan

EEN PORTFOLIO VAN SPECIALISTENMERKEN
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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

  Onze knowhow
op het vlak van digitale infrastructuur

De totaaloplossingen van Legrand voor datacommunicatie bieden een perfect 
antwoord op de belangrijkste uitdagingen voor digitale netwerken: prestaties, 
schaalbaarheid en efficiëntie.
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1 2
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OPLOSSINGEN VOOR GESTRUCTUREERDE  
BEKABELING IN SERVERRUIMTEN
• Behuizingen  

(serverkasten, 'aisle containment',   
open racks, PDU's)

• Koper 
(voorgemonteerd)

• Glasvezel 
(voorgemonteerd,   
oplossingen met glasvezel  
met hoge densiteit)

OPLOSSINGEN VOOR  
GESTRUCTUREERDE BEKABELING
• Behuizingen
 (vrijstaande en wand 19"-kasten,  

open racks, PDU's, micro datacenters)
• Koper
 (Patchpanelen, connectoren, bekabeling, 

RJ45 met toegangscontrole)
• Glasvezel
  (connectoren, complete en modulaire 

panelen, buigingsongevoelige kabels)

LOCAL AREA 
NETWORKS

DATACENTERS 
EN SERVERRUIMTES
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1

2

3

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

HOGE
        Prestaties

25 Gbps en 40 Gbps ethernetapplicaties  
KOPERNETWERKEN

40 Gbps en 100 Gbps ethernetapplicaties
GLASVEZELNETWERK SYSTEEM

MTP/MPO hoge densiteit en oplossingen tot Cat. 8
GLASVEZEL- EN KOPERNETWERKEN

Het LCS3 systeem van Legrand biedt u

3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE
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KOPERNETWERK
Cat. 8 transmissie tot 40 Gbps

Kabel en connector conform 
ISO/IEC 11801 normen - derde 
editie.

Cat. 8 toolless connector:
tot 2.500 patch cycli

GLASVEZEL NETWERK
MTP/MPO oplossing, transmissie tot 100 Gbps

Nieuwe MPO/MTP glasvezel verdeelschuif. Tot 96 LC op 4U.
Eenvoudige toegang om vezels te verplaatsen, toe te voegen 
en te wijzigen.

Tot 144 LC op 4U. Verkrijgbaar in 1U, 2U en 4U.

High density aansluiting met 12 of 24 vezels conform IEEE 
802.3ba.
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Hoge prestaties

DE NIEUWE 'toolless' Cat. 8 STP CONNECTOREN 
met transmissiesnelheid (bit rate)  
van 25 Gbps tot 40 Gbps, maken integraal deel uit van  
de prestaties van het nieuwe LCS3-systeem.

• In overeenstemming met de ISO/IEC 11801  
norm - derde editie 

• Getest tot 2.500 patch aansluitings-/ontkoppelingscycli 

• Een perfecte aansluiting in enkele seconden tijd

Optimale prestaties
         met Cat. 8

KOPERNETWERK

GEPATENTEERD  
ONTWERP
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LCS³ 8 LCS2 6A LCS2 6 LCS2 5e

FREQUENTIE 2.000 MHz 500 MHz 250 MHz 100 MHz

PROTOCOL 40 Gbps 10 Gbps 1 Gbps 1 Gbps

MEDIUM Koper Koper FO Koper FO Koper

CONNECTOREN RJ45 RJ45 SC-LC… RJ45 SC-LC… RJ45

MAX. KABELLENGTE 30 m 100 m variabel 100 m variabel 100 m

Ondersteund netwerkprotocol
Cat. 8 STP Cat. 6A STP Cat. 6 UTP Cat. 6 FTP Klasse I Klasse EA Klasse E
2.000 MHz 500 MHz 250 MHz 250 MHz 2.000 MHz 500 MHz 250 MHz 250 MHz

40 Giga 10 Giga 1 Giga 1 Giga 40 Giga 10 Giga 1 Giga 1 Giga

Attenuation (dB) 
Signal loss

LCS3

ISO 11801 Editie 3 1,5 0,13
max. 0,45

0,06
max. 0,32

0,09
max. 0,32 32,7 35,4

max. 42,1
24,1

max. 29,9
25,7

max. 30,7

Return Loss (dB) 
Echoweerstand

LCS3

ISO 11801 Editie 3 12 17,05
min. 14

26,59
min. 20

29,8
min. 16 8 16,4

min. 8
22,1

min. 10
38,8

min. 10

Next (dB) Storingsweerstand
tussen paren(1)

LCS3

ISO 11801 Editie 3 12,9 37,46
min. 37

56,93
min. 46

51,3
min. 46 9,8 38,1

min. 29,2
54

min. 35,3
53,9

min. 35,3

WWW.LEGRAND.NL

Om maximale prestaties te bereiken, kunt u de 
Legrand Cat. 8-connector combineren met de  
Legrand Cat. 8-kabel die tot 40 Gbps over één enkele 
kabel ondersteunt.
De Cat. 8-kabel is afgewerkt met een verbeterde  
specifieke RJ45-connector die ook in de toekomst de 
hoogste prestaties zal kunnen ondersteunen.
De prestaties die met dit systeem kunnen worden  
gehaald, liggen 4 keer hoger dan die van een Cat. 
6A-kabel met een bandbreedte tot 2.000 MHz.

• Dubbele afscherming om interferentie en 
gegevensverlies te voorkomen

 
• Specifiek bedoeld voor hogere capaciteit in 

datacenters, MER en SER ruimten of patchruimten

• Conform ISO/IEC 11801-norm - derde editie

LCS
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Met behulp van de PoE-technologie kunnen toestellen zoals  
wifi access points, camera's, enz. via de ethernet datakabel van energie 
worden voorzien. Via de kabel worden zowel data als energie  
naar alle PoE-randapparaten gestuurd. 
Afhankelijk van de beschikbare vermogens, zijn er drie PoE-niveaus:

• PoE conform IEEE 802.3af -2003
• PoE+ conform IEEE 802.3at -2007
• PoE++ conform IEEE 802.3bt -2018 (draft versie)

Alle
LCS3 connectoren
zijn PoE+ gecertificeerd
  en zijn klaar voor PoE++

KOPERNETWERK

Hoge prestaties
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Wegens het hoge vermogen 
in PoE++ is de keuze voor een 
hoogwaardige connector van 
essentieel belang. 
Wanneer ze ontkoppeld wordt, 
vermijden de hoogwaardige 
connectoren van Legrand 
schade aan de contacten ten 
gevolge van de vlamboog die 
wordt gevormd. 

PoE++ 802.3bt

Standaard IEEE-normen Spanning Stroomsterkte

PoE 802.3af-2003 44-57 V 350 mA

PoE+ 802.3at-2009 50-57 V 600 mA

PoE++ pr 802.3bt(*) 50-57 V 600 mA

Standaard Power injector Beschikbaar 
vermogen

Aantal  
gebruikte paren

Minimale  
categorie

PoE 15,4 W 12,95 W 2 Cat. 3

PoE+ 30 W 25,5 W 2 Cat. 5e

PoE++ 100 W 70 W (min.) 4 Cat. 5e

Alle
LCS3 connectoren
zijn PoE+ gecertificeerd
  en zijn klaar voor PoE++

(* draft)
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MTP-systeem

MTP is een gedeponeerd handelsmerk van US Conec 

Ltd

GLASVEZELNETWERK

40/100 Gigabit 
ethernet 

connectiviteit 
en kabel

High Speed 
oplossing

High Speed oplossing van Legrand

Bij datacenters is een grotere bandbreedte een hoge 
prioriteit geworden. IEEE introduceerde daarom de 
802.3ba-norm voor internetverbindingen met 40 Gbps,  
100 Gbps en nog hogere waarden.
Legrand breidde daarom zijn assortiment uit met de 
MTP-vezeloplossing (Multiple-Fibre Push-On/Pull-Off 
compatibele MPO). Deze garandeert snelheid, degelijkheid, 
hoge prestaties en een hoge densiteit.

Hoge prestaties
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CassetteCassette
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Gezien de noodzaak om meervoudige transmissiepaden te ondersteunen, 
werd de MPO-connector door de IEEE 802.3 ba-norm aangeduid voor 40G 
en 100G-transmissie (wanneer geen WDM wordt gebruikt). 
De termen 'MPO' en 'MTP' worden door elkaar gebruikt voor dit type 
connector (MPO = type naam).  
MTP is een MPO connector, die wordt beschouwd als een connector die 
betere prestaties levert en een lager verlies oplevert. 

Op basis van de hierboven vermelde normen gebruiken alle 40/100 Gigabit 
ethernetopties via multimodevezels parallelle transmissie, waarbij meer 
dan twee vezels per kanaal nodig zijn.

Kenmerken van de MTP-connector:
• een snelle verbinding met 12 vezels (als optie met 24 vezels)
• nauwkeurige en veilige verbinding  
• geoptimaliseerd Cable Management
• hoge densiteit glasvezel
• schaalbaar systeem voor toekomstige upgrades
• eenvoudig te onderhouden
• gemakkelijke uittrekbaarheid. Geen complexe installatie ter plaatse - 

plug-and-play
• de MTP is een connector met 12 vezels. 1 kabel = 1 connector

40/100 Gigabit 
ethernet 

connectiviteit 
en kabel

Met standaard actieve uitrusting  
moeten we de MPT in LC of SC omzetten

Hoge prestaties

LC®-connector

MTP/MPO hoge prestaties Multimode hoge prestaties Singlemode hoge prestaties

Insertion loss/Master IEC 61300-3-4 Gemiddeld tot 0,1 dB (alle vezels)
Maximaal tot 0,35 dB (enkele vezel)

Gemiddeld tot 0,1 dB (alle vezels)
Maximaal tot 0,35 dB (enkele vezel)

Optical return loss Niet van toepassing > 60 dB (8° angle-polished)

De ultra high densiteit connectoren in ons aanbod, de MTP

Multimode hoge prestaties Singlemode hoge prestaties

IL Max/Master (aanvaarding) Tot 0,15 dB Tot 0,15 dB

IL Max/Random Tot 0,25 dB Tot 0,30 dB

Ave/Master 0,08 dB 0,12 dB

Ave/Random 0,1 dB 0,12 dB

Return loss Tot 35 dB Tot 55 dB
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10G 40G 100G (-SR10) 100G (-SR4)

Signaal 10 Gb 10 Gb x 4 10 Gb x 4 10 Gb x 4

Lasertype VCSEL VCSEL Array VCSEL Array VCSEL Array

Glasvezeltype OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4

Connector

2 LC's MPO/MTP met  
12 vezels

(2) MPO/MTP met  
12 vezels of MPO/MTP 
met 24 vezels

MPO/MTP met  
12 vezels

Aantal 
benodigde  
vezels

2 vezels 8 vezels 20 vezels 8 vezels

Maximale 
lengte

OM3: 300 m 
OM4: 550 m

OM3: 100+ m 
OM4: 150+ m1

OM3: 100+ m 
OM4: 150 m1

OM3: 70 m 
OM4: 100 m

Some common approaches used in data centers are summarized in table 6 
below. Each approach uses short-wavelength (850 nanometer) transmission 
over multimode fiber.

Table 6: Common Data Center Approaches Using Short Wavelength Transmission

10G 40G 100G  (-SR10) 100G  (-SR4)

Signaling 10Gb 10Gb x 4 10Gb x 10 25 Gb x 4

Laser Type VCSEL VCSEL Array VCSEL Array VCSEL Array

Fiber Type OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4

Connector
2 LCs 12-Fiber MPO (2) 12-fiber MPOs or 24-fiber 

MPO
12-fiber MPO

Number of Fibers 
Needed 

2 fibers 8 fibers 20 fibers

Note: A 24-fiber MPO can be used 
instead of the two 12-fiber MPOs

8 fibers

Maximum Distance
OM3: 300m
OM4: 550m

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 70m
OM4: 100m

1. 150 meters on OM4 requires low loss connectors. This is discussed in the channel insertion section.

The fiber system should be designed around OM3 or OM4 MMF if there are 
plans to support applications beyond 10 Gbps. OM3 supports 10 GbE up to 300 
meters, but only supports 40 GbE up to 100m. OM3 supports the 100GBASE-
SR10 PMD up to 100 meters but only supports 100GBASE-SR4 up to 70 
meters so that is another important consideration.  OM4 supports 10 GbE up 
to 550 meters, but only supports 40 GbE up to 150 meters. OM4 supports the 
100GBASE-SR10 PMD up to 150 meters but only supports 100GBASE-SR4 up 
to 100 meters. 

If planning to support 40 GbE and/or 100 GbE in the future, the channel 
cannot be designed for the maximum distances that 10G can be supported.  
If the data center has distances exceeding 70 meters it is a good idea to 
use OM4 since OM4 supports 10 GbE through 100 GbE for up to at least 
100 meters.  Always design for the application that has the most stringent 
requirements (usually the fastest data rates) even if the application is a future 
installation.

In addition to selecting the type of fiber, OM3 or OM4, there are several other 
important considerations when selecting components for a fiber cabling 
system. These include channel insertion loss, polarity and alignment pins.

Channel Insertion Loss/Loss Budget

The channel insertion loss is made up of the insertion loss (IL) of the cable, 
specified as decibels per kilometer (dB/km), the insertion loss of all mated 
connector pairs and the insertion loss of splices in that channel. Referring 
to table 7, as the data rate increases from 10 Gbps to 40/100 Gbps, the total 
channel insertion loss or loss budget decreases noticeably.
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Gebruikelijke datacenter oplossingen
Multimode-glasvezelsystemen zijn al lang de meest rendabele oplossingen 
voor datacenters, omdat de zenders en ontvangers die erbij worden gebruikt, 
veel goedkoper zijn dan singlemode-zenders en ontvangers.
Multimode maakt gebruik van een lichtbron met een VCSEL-laser ('vertical 
cavity surface emitting laser'), die gemakkelijk kan worden geproduceerd 
en gemonteerd. Multimode-vezelsystemen hebben een korter bereik dan 
singlemode-systemen, echter in de praktijk moet meestal minder dan 150 m 
worden overbrugd. 
Onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 80 % van de verbindingen van 
datacenters hoogstens 100 meter lang zijn. Hoewel singlemode-kabels minder 
duur zijn, is het multimode-alternatief nog altijd goedkoper wanneer men de 
totale systeemkosten van beide systemen berekent.

1 150 meter met OM4 vereist connectoren met een laag verlies. Dit wordt besproken in de rubriek over channel insertion

Hoge prestaties
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Connectiviteit TYPES

Trunks

Bekabeling Hoge densiteit (HD) Ultrahoge densiteit (UHD)

Panelen en cassettes
Glasvezelpaneel

Kabels/
verbindingskabels

OM2, OM3, OM4 en OS2
Microkabel loose tube

Transmissie 40 GbE
Tx Rx

100 GbE
Tx Rx

400 GbE
Tx Rx

10G parallelle kanalen Niet van toepassing

25G parallelle kanalen Niet van toepassing

10G of 25G met WDM  
en/of parallelle kanalen

WWW.LEGRAND.NL

Wat er nog staat aan te komen
IEEE heeft momenteel nog enkele projecten lopen voor zowel koper- als glasvezeloptische toepassingen.
De breedband multimode optische vezel (WMMF) TIA & 11801-1 normen werden midden 2016 goedgekeurd voor 
publicatie. ISO/IEC 11801-1 kende de OM5-aanduiding toe voor dit type vezels. 
Deze nieuwe norm specificeert een met laser geoptimaliseerde optische vezel met grote bandbreedte en een 
kerndiameter van 50 micron / cladding van 125 micron, welke werd geoptimaliseerd om de prestaties voor 
transmissiesystemen met enkele of met meerdere golflengten in de buurt van 850 nm tot 950 nm te verhogen.

Hoge prestaties bij alle standaard en op maat gemaakte  
voorgemonteerde systemen

Opmerking: meervoudige lijnen geven parallelle kanalen weer en lijnen in meerdere kleuren geven WDM weer (meerdere golflengten binnen hetzelfde 
kanaal). WBMMF (OM5) wordt een optie om het aantal vezels te beperken, welke moeten worden toegepast (100G en 400G).

Thight buffer Loose tube Loose tube
geribd 

stalen tape

Break-out Fan-out Microkabel
250 micron

Cassette Cassette
Fan-out

TYPE VEZEL
OS1/OS2, OM1,

OM2, OM3, OM4,
OM5, enz.

AANTAL VEZELS
2, 4, 6, 8, 12, 16, 24,

Op verzoek,
enz.

KEUZE VAN 
CONNECTOREN

LC, SC, SC APC, MTP
enz.

NEEM CONTACT  
MET ONS OP

als u specifieke  
eisen hebt.

MTP naar LC of SC. Cassette naar cassette zonder MTP MTP naar LC
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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

De NIEUWE 'TOOLLESS' CONNECTOREN welke snel zonder 
specialistisch gereedschap kunnen worden aangesloten, 
zijn verkrijgbaar in alle categorieën voor installatie in patch- 
panelen en op werkplekken. 
In enkele seconden tijd kunt u een perfecte aansluiting tot 
stand brengen, waarna u kunt rekenen op optimale prestaties 
van de verbinding tussen het patchpanel en werkplek. 
Ze zijn voorzien van een kleurencode, zodat u meteen kunt 
herkennen tot welke categorie ze behoren:

• Cat. 5e: grijs

• Cat. 6: blauw

• Cat. 6A: geel

• Cat. 8: aqua 

1

2

3

Eenvoudige
     installatie

KOPER-  
SYSTEEM

RJ 45- 
connectoren

ZONDER SPECIAAL GEREEDSCHAP

PERFECTE AANSLUITING

SNELLE MONTAGE PATCH PANEEL

GEPATENTEERD  
ONTWERP
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1

3

5

2

4

6
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Aansluiten van de nieuwe Toolless connectoren

Nieuwe systemen waarmee de bedrading en de installatie gemakkelijker kunnen  
worden uitgevoerd, en waarmee een hogere overdrachtssnelheid haalbaar is met zowel  
de koperoplossing als de glasvezeloplossing.

Neem de draadgeleider uit de behuizing

Leg de aders in de daarvoor bestemde sleuf met 
kleurcodering

Schuif het geheel in de behuizing

Voer de kabel door de draadgeleiding

Knip de aders af

Duw de hendel naar beneden en vergrendel de connector
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GEPATENTEERD  
ONTWERP

• Schuifcassettes: gemakkelijker te onderhouden
• Mogelijkheid om eenvoudig uit te trekken  

met drukknop  
• Innovatief modulair cassettesysteem
• Gemakkelijk onderhoud: verwijder één 

individuele connector zonder de overige 
verbindingen te hoeven onderbreken

• Gemakkelijk te combineren met de glasvezel 
oplossingen van Legrand

Recht patchpanel,  
48 poorten

Blok van 12 connectoren voor patchpanel

De nieuwe patchpanelen werden 
zo ontworpen en gemaakt 
dat ze de beschikbare ruimte 
optimaal benutten. Ze kunnen 
met maximaal 48 poorten worden 
uitgerust en zijn ook onderhouds- 
en upgradevriendelijker. 
Er is zowel een platte als een 
gehoekte versie verkrijgbaar. 
De panelen zijn voorzien van 
een systeem waarmee de unit 
snel kan worden uitgetrokken 
en van een innovatief 
kabelgeleidingssysteem waarmee 
kabels op een verzorgde en 
gemakkelijke manier kunnen 
worden gerangeerd. 

Patchpanelen

Schaalbaarheid en 
onderhoud
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GEPATENTEERD  
ONTWERP
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Nieuw QUICK-FIX-
systeem

Innovatieve snelle bevestigingsoplossing:
• Snel koppeling
• Automatische aarding 
• Bekabeling in rack geoptimaliseerd
• Nieuw toebehoren: rangeeroog kantel- en 

zwenkbaar, met labelhouder

Compatibel met alle panelen 
(plat, gehoekt, HD)
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Gehoekte patch- 
paneeloplossingen  
van 24 tot 48 poorten 
per unit

Hoge densiteit - Hierdoor 
kunnen tot 48 poorten in 
één enkele unit worden 
samengebracht, zodat minder 
ruimte in het rack in beslag 
wordt genomen

Schaalbaarheid en 
onderhoud

Sterke stalen structuur Kap voor luchtstroombeheer

Patchpanelen met een gehoekt 
ontwerp waarin de kabel naar 
elke zijde van het rack kan worden 
geleid, waardoor telkens een 
correcte afrondingsstraal kan 
worden toegepast. 
Op die manier hoeven de kabels 
niet horizontaal te worden beheerd 
en kunnen de patchsnoeren 
rechtstreeks naar de verticale 
doorvoeren worden geleid.
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Ook verkrijgbaar  
in de versie met 48 
poorten 

Eenvoudige en efficiënte 
identificatie van de poorten

Verzorgd kabelbeheer Snelbevestigingssysteem
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Volledig nieuw ontworpen glasvezel panelen en 
laden in hoge en zeer hoge densiteitsversies van 96 
connectoren per unit tot 144 connectoren per unit. 
Panelen met schuifladen en drukknopsysteem, 
waardoor upgrade- en onderhoudswerkzaamheden 
vlotter kunnen worden uitgevoerd.

Glasvezel
panelen
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•  Innovatieve nieuwe 
snelbevestigingsoplossing

•  Mogelijk om lascassettes 
met perfect aangepaste 
spoelruimte toe te voegen

•  Combinatie van vezel/koper  
op modulair paneel in lade

Glasvezel • Mogelijk om modulaire 
blokken, blind paneel, MTP-
adapter uit te wisselen

• Indien nodig lascassettes  
toe te voegen - tot 4 stuks. 
Voor maximaal 96 vezels op LC

MODULAIRE PANELEN

HD MODULAIRE PANELEN
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CASSETTE MET DRUKKNOP 
Drukknopsysteem 

waarmee upgrade- en 
onderhoudswerkzaamheden 
gemakkelijk kunnen worden 

uitgevoerd

LASCASSETTE

KOPERCASSETTE

VOORGEMONTEERDE CASSETTE

Glasvezel panelen

Schaalbaarheid en 
onderhoud
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GEPATENTEERD  
ONTWERP
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• Cassettes vanaf de voorkant en de 
achterkant in te schuiven

• Drukknop op cassette

• Lascassette die met alle modulaire 
frontjes werkt 

• Combinatie van glasvezel/koper op 
cassettepaneel

• Trunk- en rangeersysteem

• Innovatieve nieuwe  
snelmontage oplossing

• Modulaire frontjes om aan  
een modulair paneel of lade  
toe te voegen: LC, SC, ST, LC,  
APC, SC APC

• Mogelijk om modulaire frontjes,  
blind paneel, MTP-adapter toe te 
voegen

MODULAIRE PANELEN

HD MODULAIRE PANELEN
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1

2

3

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

48 poorten per unit voor hoge densiteit 
KOPER NETWERK

96 LC per unit voor hoge densiteit
GLASVEZEL NETWERK

144 LC per unit voor ultrahoge densiteit
GLASVEZEL NETWERK

EFFICIËNTIE
Hoge densiteit

3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE
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Hoge densiteit patchpanel.  
Dit paneel heeft 48 in plaats van 
24 poorten, waardoor het minder 
plaats inneemt en upgrades in de 
toekomst gemakkelijker kunnen 
worden uitgevoerd.
Ontworpen om 4 blokken 
van telkens 12 connectoren te 
bevatten.

KOPERNETWERK
Patchpanel HD-oplossing  
tot 48 poorten per HE

Nieuw verzorgd kabelbeheer

EFFICIËNTIE

Mogelijkheid 
om snel uit te 
trekken met 
drukknop

Snel- 
bevestigings- 
systeem

Enkel blok met  
12 connectoren

Aangezien verschillende 
netwerkarchitecturen zoals 
'top-of-rack', 'end-of-row' en 
'middle-of-row' verschillende 
bekabelingsdensiteiten vereisen, 
moet de passieve apparatuur perfect 
aan het actieve netwerk worden 
aangepast. Het LCS3 HD-cassette 
paneel biedt een gestructureerd 

bekabelingssysteem met gemengde 
media dat elke configuratie 
ondersteunt. 
Legrand LCS3 biedt een innovatief 
UHD-patchpanel waarin plaats is 
voor maximaal 144 aansluitingen 
in 1 HE verdeeld over 6 individuele 
modules van telkens 24 vezels.
Elke module werkt met binnen-

komende vezels van zowel MTP® 
trunkkabels als via vooraf bepaalde 
componenten. 
Er zijn voorgemonteerde break-out 
en distributiekabels beschikbaar.

GLASVEZEL NETWERK
Zeer hoge densiteit tot 144 LC/1U

• Tot 144 LC/1U
• 1U, 2U, 4U
• Microkabel voorgemonteerd

• Tot 96 LC/1U
• Combinatie van vezel en koper
• Microkabel voorgemonteerd

Voorgemonteerd: Het vezeloptische kabeleinde vormt de som van connectoren voor elke optische vezel in een kabel. 
De connectoren worden in onze fabrieken geassembleerd

ULTRAHOGE DENSITEIT UHD HOGE DENSITEIT HD
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3 DIMENSIONS 
OF EXCELLENCE

PERFORMANCE SCALABILITY EFFICIENCY

Eenvoudige installatie
Legrand brengt een een innovatief lassysteem op de markt 
waarmee eenvoudige en betaalbare glasvezelaansluitingen tot 
stand kunnen worden gebracht.

SMART SPLICER

• Gemakkelijk hanteerbaar: een van de kleinste gereedschappen die op de 
markt verkrijgbaar zijn

• Gebruiksvriendelijk: eenvoudig programma met gemakkelijke intuïtieve 
feedback

• Lage kosten: snelle 'return on investment'

• Beste aansluiting in zijn categorie, met 25 jaar garantie op Performance  
op de aansluiting 

• Pigtail-connector met Legrand-sleutel

• Pigtails: OM2, OM3, OM4, OS2, LC, SC, LC APC, SC APC

GEPATENTEERD  
ONTWERP

1    BEREID DE VEZEL VOOR
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Eenvoudige installatie

GROEN: < 0,1 dB

ORANJE: 0,1 dB < x < 0,2 dB

ROOD: > 0,2 dB

2    CLEAVE DE VEZEL 3    LAS DE VEZEL 4    BESCHERM DE VEZEL (hitte)

INSERTION LOSS LED 
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Legrand en Minkels beschiken over een uitgebreid 
aanbod kasten en 'aisle containment'-systemen voor uw 
datacenter en/of serverruimte. Ideaal voor de installatie 
van (blade) servers, switches, patchpanels, routers en 
opslagapparatuur. Modulariteit en flexibiliteit spelen altijd 
een essentiële rol in het ontwerp van onze producten. 

Optimale prestaties, 
schaalbare en efficiënte 

oplossingen

Datacenter
Enclosure & 'aisle containment
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Server-and-network rack 
De 'server-and-network racks' zijn 
flexibel en modulair opgebouwd. 
Welk racktype het best geschikt 
is, wordt uiteindelijk door de 
toepassing bepaald.  
De 'server-and-network racks' zijn 
met meerdere hoogten, breedten en 
diepten verkrijgbaar. 

Het 600 mm brede rack is een 
compact rack met een hoog 
draagvermogen op een klein 
oppervlak. 
Het 800 mm brede rack is ideaal 
voor patching-, netwerk- en 
serverapparatuur en biedt 
voldoende ruimte voor stroom- en 
netwerkkabels.

Optimalisatie van de luchtstroom 
Datacenters maken steeds vaker 
gebruik van energie-efficiënte 
koeltechnieken zoals 'free cooling' 
en 'fresh air cooling'. De eerste 
stap in dit proces bestaat erin om 
met behulp van 'aisle containment'-
oplossingen de warme en de koude 
lucht van elkaar te scheiden. 
De volgende stap bestaat uit de 
optimalisatie van de luchtstroom 
in het rack. Deze stap wordt 
echter vaak niet volledig of niet 

doeltreffend geïmplementeerd, 
hoewel dit de volgende stap vormt in 
de evolutie naar energie-efficiënte 
datacenters. De optimalisatie van de 
luchtstroom is ook belangrijk voor 
een goede werking van de server-, 
netwerk- en opslagapparatuur, voor 
de temperatuurcontrole en voor 
de algemene stabiliteit van een 
datacenter. 

Met de optimalisatie van de 
luchtstroom kunt u de hoogste 

Kabelborstel Schuimmateriaal kabelinvoer Kabelinvoerplaat

luchtdichtheidsniveaus bereiken. 
De afdichtingsplaat aan de zijkant en 
het afdichtingspaneel aan de zijkant 
worden met folie bedekt. 
Elke opening in het afdichtingspaneel 
aan de zijkant is nog altijd bruikbaar, 
maar alle niet-gebruikte openingen 
worden afgedicht met folie, zodat er 
geen lucht kan weglekken. 
De bodem- en de dakplaten zijn 
even luchtdicht. Rond de rails op de 
bodem worden zelfs speciale stukken 
schuimmateriaal geplaatst. 
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'Top-of-rack' bekabelingssysteem

Van gebouw naar kast
Voor een optimale geleiding van 
de kabels naar de kast kunt u 
kabelbakken gebruiken. 
Kabelbakken zijn flexibel en 
modulair, kunnen gemakkelijk 
worden geïnstalleerd en kunnen 
naadloos in de kast worden 
geïntegreerd. 
Doordat dit kabelsysteem recht-
streeks op de kasten bevestigd is,  
is het niet afhankelijk 
van zijn omgeving. 
Als het datacenter uitbreidt, 
kan het kabelbeheersysteem 
dus meegroeien zonder 
dat de constructie van het 
gebouw daarvoor moet worden 
gewijzigd (wat eventueel wel 
moet gebeuren bij gebruik van 
plafondverankeringssystemen). 

Van rackrij naar rackrij  
Om een koude of een warme gang te 
doorkruisen kunnen kabelbruggen 
worden gebruikt. Deze zijn 
zowel voor smalle als voor brede 
kabelgoten geschikt. 
Deze kunnen ook in combinatie met 
'aisle containment'-oplossingen 
worden gebruikt. 
Aangezien kabelbruggen tele-
scopisch zijn, hoeven er in het 
datacenter geen zaagwerkzaam-
heden worden uitgevoerd, met alle 
risico’s vandien.

Van rack naar rack
Kabelbakken kunnen ook worden 
gebruikt voor bekabeling van het 
ene rack naar het andere. In dat 
geval liggen kabels niet horizontaal 
door de racks, maar worden ze over 
de racks en langs het dak naar de 
aangrenzende racks geleid. 
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Kabelbeheer

Optimale prestaties
Een goed kabelbeheersysteem zorgt 
ervoor dat kabels niet beschadigd 
raken of breken en dat ze met de 
juiste afrondingsstralen worden 
gelegd. 
Een verkeerde afrondingsstraal 
heeft een negatieve invloed op de 
prestaties van de kabel. 
De afrondingsstraal mag nooit 
kleiner zijn dan wat door de 
leverancier wordt aanbevolen. 

Betrouwbaarheid
Een goed kabelbeheer zorgt ervoor 
dat de luchttoevoerpunten van 
de apparatuur zo onbelemmerd 
mogelijk worden gelaten.  
Hierdoor kan voldoende lucht door 
de apparatuur worden geleid, zodat 
ze goed wordt gekoeld. 
Een goede koeling helpt storingen in 
de apparatuur voorkomen en zorgt 
ervoor dat de apparatuur langer 
meegaat.  

Flexibiliteit en toegankelijkheid
De bekabeling dient gestructureerd 
te zijn aangelegd/gemonteerd.  
Op die manier kunnen kabels 
gemakkelijker worden verplaatst of 
toegevoegd. 

Beheeroplossingen binnen uw rack. 
Gestructureerde bekabeling is 
belangrijk voor de betrouwbaarheid 
en de optimale prestaties van 
uw datacenter of serverruimte. 
Flexibiliteit en toegankelijkheid zijn 

ook van essentieel belang wanneer 
technische problemen moeten 
worden opgelost of wanneer het 
systeem moet worden uitgebreid.
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Wanneer u uw datacenter op de juiste manier koelt,  
kunt u uw uitgaven voor energie aanzienlijk verlagen.  
Minkels heeft hiervoor een uitgebreid aanbod  
energie-efficiënte koeloplossingen ontwikkeld. 

Besparingen 
op de  

energiefactuur 

Aisle Containment 
Prestaties,efficiëntie 
               en schaalbaarheid
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AISLE CONTAINMENT  
'Aisle containment' is de oplossing 
voor de uitdagingen waarmee 
datacenters sinds het begin werden 
geconfronteerd: de optimalisatie van 
de koelings- en energie-efficiëntie 
door de scheiding van warme en 
koude luchtstromen.

Dit is echter niet de enige 
uitdaging waarmee managers en 
eigenaren van datacenters worden 
geconfronteerd. Aangezien IT-
apparatuur een kortere levenscyclus 
heeft, moeten managers en 
eigenaren van datacenters vaker 
apparatuur vervangen in hun 
datacenter. Traditionele 'aisle 
containment'-systemen bieden niet 
de flexibiliteit en de modulariteit 
die nodig is voor deze dynamiek. 
Bovendien worden managers en 
eigenaren van datacenters steeds 

vaker geconfronteerd met systemen 
(bv. opslagapparatuur) die niet in 
een standaard behuizing worden 
geleverd, en die daardoor moeilijk in 
een traditioneel 'aisle containment'-
systeem passen. Daarenboven 
bieden traditionele systemen niet 
voldoende opties voor een optimale 
integratie van sensoren, enz. 
Deze uitdagingen vereisen 'aisle 
containment'-oplossingen die niet 
alleen een grotere flexibiliteit en 
modulariteit, maar ook betere 
integratieopties bieden. 

Met Next Generation Corridor 
bieden we managers en eigenaren 
van datacenters toekomstgerichte 
oplossingen aan die de flexibiliteit 
en de modulariteit bieden die 
vooruitlopen op de dynamiek van 
moderne datacenters. 

Aisle Containment 
Prestaties,efficiëntie 
               en schaalbaarheid
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NEXT GENERATION CORRIDORS 
(afhankelijk van racks) 
Minkels was de eerste leverancier 
van datacenters in Europa die 
de Corridor-oplossingen op de 
markt bracht. Sindsdien worden 
deze oplossingen in een groot 
aantal datacenters gebruikt om 
luchtstromen op een energie-
efficiënte manier van elkaar te 
scheiden. 
Het Next Generation Corridor-
aanbod is het ultieme antwoord 
op de steeds grotere vraag naar 
flexibele en modulaire oplossingen.
Deze oplossingen tillen het idee 
van modulariteit en het energie-
efficiënte ontwerp van datacenters 
naar een hoger niveau. 
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Belangrijke kenmerken van  
Next Generation Corridor: 

MODULARITEIT
Dankzij het uitermate modulaire concept 
van Next Generation Corridor kunt u 
bij Minkels terecht voor verschillende 
manieren om een Corridor-oplossing 
op een gefaseerde en dus rendabele 
manier te implementeren. 

FLEXIBILITEIT
Next Generation Corridor is wegens 
zijn modulaire ontwerp een flexibele 
oplossing, die aan de specifieke 
omgeving in het gebouw kan worden 
aangepast. 

INSTALLATIEVRIENDELIJKHEID
De modulariteit in de constructie-
details staat er garant voor dat 
de oplossing op een gemakkelijke 
en rendabele manier kan worden 
geïnstalleerd.

ENERGIE-EFFICIËNTIE
Met Next Generation Corridor biedt 
Minkels een oplossing die meer 
energie-efficiënt is dan andere 'aisle 
containment'-modellen op de markt. 

OPTIMALE INTEGRATIE
Next Generation Corridor kan niet 
alleen worden geïntegreerd in de 
rijen gebaseerde koelsystemen 

waar de koeling dicht bij de 
warmtebron wordt gebracht, maar 
ook in traditionelere vormen van 
koeling, waar de vloer van de te 
koelen ruimte moet worden verhoogd. 
Bovendien biedt dit concept plug & 
play-integratie met bv. branddetectie- 
en onderdrukkingssystemen, 
monitoringsensoren en 
toegangscontrole.
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De MiniCube
De IT-infrastructuur 
professionaliseren 
Met de komst van cloud computing 
proberen veel ondernemingen 
de omvang van hun serverruimte 
te beperken en energiekosten te 
drukken. 
Laat u tegenwoordig minder 
applicaties vanuit uw interne 
serverruimte draaien dan in 
het verleden? Wilt u alleen uw 
bedrijfskritieke informatie ter 
plaatse houden? 
Dan is voor u de tijd gekomen 
om een efficiënt kant-en-klaar 

Eén catalogusnummer, één oplossing

microdatacenter te installeren. 
De MiniCube is daarvoor de ideale 
oplossing - ongeacht of u sneller 
toegang wilt krijgen tot uw gegevens 
(lage latentie) of u uw serverruimte 
wilt optimaliseren. 
De MiniCube heeft alles wat u 
nodig hebt voor een volwaardig 
datacenter: behuizing, 
stroomtoevoer,monitoring en 
koeling - en dit alles in één compact 
systeem. 
De MiniCube is volledig voorge- 
configureerd en is in alle opzichten 
een plug-and-play-oplossing. 

Voordelen
• Betrouwbare en efficiënte oplossing voor serverruimten
• Onafhankelijk van het gebouw, gemakkelijk te installeren
• Efficiënte kasten of racks voor uw IT-infrastructuur
• Gebruik van beproefde technologieën
• Kant-en-klare oplossing, inclusief installatie en opstart

Microdatacenter



433 DIMENSIONS OF EXCELLENCELCS3

WWW.LEGRAND.NL

Local Area 
Network

LCS3 CONNECTIVITEITSRACK
Mighty Mo 20 4-post racks staan in elk datacenter garant voor een grotere flexibiliteit 
en een optimale efficiëntie. De vaste racks vormen een betaalbaar montageplatform 
voor switches en servers, terwijl het aanpasbare rack de mogelijkheid biedt om alle 
vier de montagerails aan te passen - zelfs nadat het rack op de vloer werd vastgezet. 
De kabelgeleiders vooraan en achteraan laten patching van apparatuur en servers 
toe. Alle stijlen van het Mighty Mo 20 verticale beheersysteem kunnen aan de 
voorkant of de achterkant worden gemonteerd en er kunnen luchtstroombaffles 
worden gemonteerd om de luchtstroom te beheren van apparatuur die aan de zijkant 
'ademt'.

LCS3 WANDKAST
Het basisframe van dit model bestaat uit een plaat voor wandmontage met een 
ingebouwde trekontlastingsbalk, vier diepterails, twee kabeltoevoerplaten (onderaan 
en bovenaan) en een set 19"-rails. 
Het geheel bestaat uit twee gelijke boven- en onderpanelen met ventilatiesleuven aan 
de achterkant, twee gelijke zijpanelen en een deur met veiligheidsglas met een EK-
333 cilinderslot met greep.

MINKELS 42 U RACKS
Rekening houdend met de snelheid waarmee IT-technologie evolueert, is de keuze 
voor een flexibel 'future-proof' concept van essentieel belang. Het rack werd specifiek 
ontworpen om aan deze behoeften te voldoen en valt op door zijn flexibiliteit, zijn 
installatiegemak en zijn gebruiksvriendelijkheid.
Het Minkles rack is een multifunctioneel systeem, dat specifiek werd ontwikkeld met 
het oog op een maximale installatievriendelijkheid. 
Het systeem is bijzonder geschikt om patchpanelen, glasvezelpanelen, 
telefoonpanelen, switches, routers en andere IT-apparatuur in onder te brengen.

LINKEO PATCH BEHUIZINGEN
De Linkeo 19” patch behuizingen zij ontworpen om eenvoudig maar heel functioneel 
te installeren. Met een breed scale van accessoires heeft u een compleet aanbod. 
Linkeo is gemonteerd te leveren, maar ook als flatpack. 
U kunt zo snel op een moeilijk te bereiken locaties een pacthkast monteren.

Microdatacenter
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ALGEMENE KENMERKEN

NORMEN

VEILIGHEID

VOEDING

• Behuizing van geanodiseerd aluminium:  
licht gewicht, hoogwaardig materiaal

• Modulair ontwerp: uitbreidbare stopcontact-  
en functiemodules

IEC 60950 - Apparatuur voor informatietechnologie - Veiligheid

IEC 60297-3 - Afmetingen van mechanische structuren van  
de 482,6 mm (19 in)-series  
IEC 60320-2-2 - Toestelkoppelstopcontacten (C13 en C19)  
voor huishoudelijke en soortgelijke toestellen 
IEC 60884-1 - Contactdozen en contactstoppen voor 
huishoudelijk en soortgelijk gebruik

BS 1363-2 - Britse norm contactdozen en contactstoppen 

IEC 60309 - Stopcontacten voor industrieel gebruik

Certificatie: CE, TSE, CCC

Milieuvriendelijke producten 
Milieuvriendelijk ontwerp

• Hoge elektrische veiligheidsclassificatie 
• Hoogwaardige aansluiting
• Stopcontacten uitgerust met veiligheidsluiting
• Snoervergrendelsysteem

• 16 A tot 32 A éénfasig of driefasig
• PDU’s integreren lokale en zijn plaatselijke  

en internationale stopcontacttypes VOOR DATACENTERS/SERVERRUIMTEN 
Gebruikt in serverkasten:
- met een hoge densiteit van actieve apparatuur;
- waar de kwaliteit van de elektriciteitsdistributie 

van essentieel belang is 
- veiligheid

ZERO-U

12 CATALOGUSNUMMERS

Dit nieuwe PDU-assortiment combineert de kwaliteit en 
de innovatie van Legrand met een hele reeks 
toepassingsmogelijkheden.  
Dit assortiment vormt een standalone oplossing die 
naadloos in elke installatie kan worden geïntegreerd en 
die garant staat voor de conformiteit met de 
toepasselijke normen.

Een breed  
universeel 

assortiment

PDU's
Oplossingen voor elke configuratie 

ZERO-U PDU's

VOOR VERTICALE INSTALLATIE
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19” 1-U PDU's 10” 1-U PDU's

VOOR COMPUTERRUIMTEN
Gebruikt in server- en bekabelingskasten:
- met een lage densiteit van actieve apparatuur  

die moet worden bekrachtigd;
- waar installatiegemak een voordeel is

VOOR KLEINE IT-OMGEVINGEN
Vooral gebruikt in kleinschalige commerciële 
toepassingen met een beperkt aantal IT-punten  
en waar een 10"-kast volstaat:
- Kleine ondernemingen, freelancers, 

administratieve dienstverleners, enz.

3 CATALOGUSNUMMERS26 CATALOGUSNUMMERS

VOOR VERTICALE OF HORIZONTALE INSTALLATIE HORIZONTALE PDU

Oplossingen voor elke configuratie 
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Snoervergrendelsysteem
Innovatie in de kern van PDU's

Een belangrijke aanvulling, en exclusief bij Legrand, 
beschikken de C13 en C19 stopcontacten over een 
steker vergrendelsysteem. Dit voorkomt het per ongeluk 
uittrekken van het apparaatsnoer.

Voor C13- en C19- 
stopcontacten

SNOERVERGRENDELSYSTEEM
Zeer gemakkelijk te herkennen dankzij de oranje knoppen naast elk 
stopcontact

EEN INNOVATIEVE TECHNISCHE OPLOSSING
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Innovatie in de kern van PDU's

SNOERAANSLUITING
De stekker wordt in één vlotte 
beweging en op een natuurlijke 
manier op het stopcontact 
aangesloten

Werkt met alle snoeren voor standaard  
C13- en C19-stekkers

SNOER WORDT OP ZIJN PLAATS 
GEHOUDEN
Zodra het aangesloten is, wordt 
het automatisch op zijn plaats 
vergrendeld en kan het niet worden 
verwijderd

GEMAKKELIJK TE VERWIJDEREN
U kunt de stekker gemakkelijk uit het 
stopcontact verwijderen wanneer u op 
de ontgrendelknop duwt.

EXCLUSIEF LEGRAND

1    AANSLUITING 2    AUTOVERGRENDELING 3    UITTREKKEN

UNIVERSEEL SYSTEEM

"Raritan, wereldwijde 
specialist in intelligente 
PDU’s en KVM over IP"
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3

6

5

1

2

4

330 °

ZERO-U PDU's
Innovatie en prestaties

Elk detail is belangrijk! Dankzij de unieke en baanbrekende  
innovaties van Legrand, zoals de veiligheidsfuncties, een 
vereenvoudigde instelling en integratie en verbruiksindicatoren, 
halen de PDU's uit het Zero-U assortiment optimale prestaties.

Exclusieve 
innovaties

KABELORIËNTATIE 
330° draaiende kabelinvoer, zodat 
de kabel perfect kan worden 
georiënteerd.

1    KABELINVOER
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BETERE BESCHERMING
PDU door automaat beschermd. 
Houder met uitspringende randen om 
onbedoelde bediening te voorkomen 
(op verzoek kan een deksel worden 
toegevoegd).

KLEURCODE
Elk stopcontact heeft een kleurcode, die 
duidelijk zichtbaar is op het frontpaneel 
en langs de randen van een module. De 
kleur stemt overeen met de specifieke 
installatieautomaat die beschermt.

VERBRUIKSINDICATOR
Het verbruik wordt gemeten met het oog 
op een beter beheer van de installatie:
• Balanceren van het verbruik
• Weergave van beschikbare capaciteit
• Stroomkenmerken en 

overbelastingspreventie

Er bestaan meerdere oplossingen. Zero-U PDU's worden op een een-
voudige manier verticaal in gleuven 
op het montageframe vastgeklemd. 
Schroeven zijn overbodig.

2    HOUDER 3    IDENTIFICATIE 4     AMPEREMETER

VERTICALE 
INSTALLATIE

16/32 A éénfasig

16/32 A driefasig

Op klemmen 6 mm2

EXCLUSIEF VOOR LEGRAND
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10” 1U PDU's
Deze PDU's werden  
speciaal ontworpen 
voor kleinere netwerken 
en zijn voorzien van 
dezelfde innovaties als het 
19"-assortiment.

1U PDU's
De 19"-PDU's die werden ontworpen voor installatie in server-  
en bekabelingskasten, zijn ook voorzien van de meest recentste 
innovaties, waarmee de integratie van nieuwe elementen en 
onderhoudswerken vlotter verlopen. Bovendien zijn ze uitgerust 
met slimme montage- en bedieningskenmerken.

Eenvoudige  
instelling en 

integratie

Innovatie en gebruiksgemak   

HORIZONTALE 
INSTALLATIE



513 DIMENSIONS OF EXCELLENCELCS3

90 °

WWW.LEGRAND.NL

Innovatie en gebruiksgemak   

1    SNELLE BEVESTIGING 2    KABELGELEIDER 3    AMPEREMETER

HORIZONTALE  
OF VERTICALE  

INSTALLATIE

INSTALLATIE ZONDER 
GEREEDSCHAP
Snelle bevestiging zonder  
gereedschappen op de 19"-stijlen. 
Geen schroeven of moeren nodig.

GEOPTIMALISEERDE RUIMTE
De kabels worden door een kabel-
geleider stevig op hun plaats 
gehouden.

VERANDERING VAN POSITIE
De Ampèremeter kan 90° worden 
gedraaid, zodat de meetwaarden 
gemakkelijk kunnen worden afgelezen, 
ongeacht de montagepositie 
(horizontaal of verticaal).

HORIZONTAAL OF VERTICAAL
1U PDU's worden ontworpen voor 
een horizontale montage zonder 
gereedschap, maar ze kunnen 
ook verticaal worden gemonteerd, 
gewoon door de montagebeugels te 
draaien. 
Bij een verticale montage moeten 
een bout en een moer worden 
gebruikt om de PDU stevig op de 
stijl vast te zetten.

4    MONTAGESTEUNEN

EXCLUSIEF VOOR LEGRAND



52

2
1

De aanvullende accessoires zijn toe te passen met alle PDU's in 
het assortiment en bieden u de mogelijkheid om de voeding aan 
de stopcontacten te regelen en om het systeem tegen 
overspanning te beschermen.

Meer veiligheid  
en controle

Bescherming
toebehoren
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Voor de volgende standaard 
stopcontacten zijn vergrendelkappen 
verkrijgbaar:  
C13, C19, randaaarde, enz.

ONONDERBREEKBARE BESCHERMING

1    VERGRENDELKAP STOPCONTACT

2    OVERSPANNINGSBEVEILIGING

EXCLUSIEF VOOR LEGRAND

TOEGANG TOT DE VOEDING  
CONTROLEREN
Vergrendelkappen worden gebruikt  
om stopcontacten af te sluiten.  
De kappen kunnen alleen met een 
speciale sleutel worden ontgrendeld.

De overspanningsbeveiligings- 
module beschermt apparatuur  
tegen overspanning en maakt 
gebruik van 'hot swap'-technologie.
Hierdoor kan een aangesproken-  
of geactiveerde module worden  
vervangen zonder dat de voeding 
van de andere apparatuur die  
met de PDU verbonden is, hoeft  
te worden onderbroken.

Dit is een onmisbaar accessoire 
voor bedrijfsservers die te allen 
tijde moeten worden beschermd. 
De module is uitgerust met een 
waarschuwingsled, die weergeeft 
wanneer de module vervangen 
moet worden

"Raritan, wereldwijde 
specialist in intelligente 

PDU’s en KUM over IP"
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Support 
waarop u kunt rekenen

U hebt meer nodig dan alleen 
geavanceerde technologische 
oplossingen om internationale 
projecten op een succesvolle manier 
te managen. 
Wat u echt nodig hebt, is de 
allesomvattende en gespecialiseerde  
support van een ervaren partner: 
vanaf de ontwerpfase van het project 
en de keuze van de juiste oplossing 
tot de logistiek, de installatie 
en de configuratie ter plaatse, 
inclusief latere herstellingen en 
onderhoudswerken. 

Legrand is ideaal geplaatst om dit 
soort support te bieden, aangezien 
het al haar producten en oplossingen 
in nauw overleg met haar klanten 
ontwikkelt en produceert. 
De onderneming biedt ook een 
hele reeks speciale diensten en 
supporttools aan die een echte 
meerwaarde bieden doordat ze de 
dagelijkse activiteiten van de klanten 
in hoge mate vereenvoudigen. 
Deze support is voortaan in elke fase 
van het project beschikbaar, wat ook 
de insteek van de klant is. 
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Support 
waarop u kunt rekenen

01  Een uitgebreid assortiment digitale tools inclusief websites, sociale media en 
newsfeeds, zodat u op elk moment contact kunt opnemen met Legrand en zodat 
u op de hoogte kunt blijven van al het essentiële nieuws dat relevant is voor uw 
projecten.

02   Persoonlijk advies, technische support en documenten, white papers, catalogi 
en e-catalogi, mobiele apps en software die u helpen om het juiste product te 
kiezen of om stuklijsten op te stellen. 

03   Cursussen over recente producten en over de nieuwste ontwikkelingen op 
technologisch vlak of op het vlak van normen en voorschriften. Indien gewenst 
kunnen ook op maat gemaakte cursussen worden georganiseerd 
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Evolutie van norm
11801 Editie 3 - 2018

De bekabelingsinfrastructuur in het gebouw van een klant is even 
belangrijk als andere fundamentele nutsdiensten zoals verwarming, 
verlichting en elektriciteit. Net zoals bij die andere fundamentele 
nutsdiensten kan een storing in de bekabelingsinfrastructuur ernstige 
gevolgen hebben. Ontoereikende service ten gevolge van een verkeerd 
ontwerp, het gebruik van verkeerde componenten, een verkeerde 
installatie, een slechte administratie of onvoldoende support kunnen 
de efficiëntie van een organisatie in gevaar brengen.

In het verleden omvatte de bekabeling in gebouwen zowel 
toepassingsspecifieke als multifunctionele netwerken. De originele 
editie van deze norm liet een gecontroleerde migratie naar generieke 
bekabeling en een beperking van het gebruik van toepassingsspecifieke 
bekabeling toe. De latere opkomst van generieke bekabeling die 
conform ISO/IEC 11801 werd ontworpen:

a) droeg bij tot de economie en de groei van de ICT-activiteiten 
(Information and Communications Technology);

b) ondersteunde de ontwikkeling van toepassingen met een hoge 
datasnelheid op basis van een vooraf bepaald bekabelingsmodel en

c) gaf aanleiding tot de ontwikkeling van bekabeling die prestaties bood 
welke de prestatieklassen overtroffen die in ISO/IEC 11801:1995 en 
de volgende edities werden gespecificeerd:

• ISO/IEC 11801:1995 (Ed. 1) - eerste editie
• ISO/IEC 11801:2000 (Ed. 1.1) - Editie 1, Amendement 1
• ISO/IEC 11801:2002 (Ed. 2) - tweede editie
• ISO/IEC 11801:2008 (Ed. 2.1) - Editie 2, Amendement 1
• ISO/IEC 11801:2010 (Ed. 2.2) - Editie 2, Amendement 2

De derde editie van ISO/IEC 11801 is intussen een meerdelige norm 
geworden met de structuur die hieronder wordt weergegeven. Deze 
editie bevindt zich in 2017 in de FDIS-fase (Final Draft International 
Standard) en moet begin 2018 worden gepubliceerd:

De internationale norm ISO/IEC 11801-1 zal vereisten specificeren voor 
gebalanceerde 'twisted-pair' koperen (klassen A, B, C, D, E, EA, F, FA, 
I en II), en vezeloptische (OM1, OM2, OM3, OM4, OM5, OS1a en OS2) 
bekabelingssystemen die worden gebruikt in kantoren (ISO/IEC 11801-
2), industriële gebouwen (ISO/IEC 11801-3), woningen (ISO/IEC 11801-
4), datacenters (ISO/IEC 11801-5) en voor de distributie van diensten 
in gebouwen (ISO/IEC 11801-6). Deze normenreeks zal de structuur 
en de minimale configuraties specificeren van universele bekabeling, 
prestatievereisten van channels, links, aansluitingshardware 
en snoeren, implementatievereisten, conformiteitsvereisten en 
verificatieprocedures en interfaces. Vereisten voor kabelprestaties 
worden geformuleerd met verwijzing naar toepasselijke IEC-normen.
Met betrekking tot gebalanceerde 'twisted pair'-bekabeling worden de 
nieuwe Klassen I en II gespecificeerd met respectievelijke componenten 
uit Categorie 8.1 (RJ45-connector) en Categorie 8.2 (merkeigen 
connector).

Gebalanceerde 'twisted pair' klassespecificaties van ISO/IEC 11801-1:
 
• Klasse A wordt gespecificeerd tot 100 kHz
• Klasse B wordt gespecificeerd tot 1 MHz
• Klasse C wordt gespecificeerd tot 16 MHz
• Klasse D wordt gespecificeerd tot 100 MHz
• Klasse E wordt gespecificeerd tot 250 MHz
• Klasse EA wordt gespecificeerd tot 500 MHz
• Klasse F wordt gespecificeerd tot 600 MHz
• Klasse FA wordt gespecificeerd tot 1.000 MHz
• Klasse I en Klasse II worden gespecificeerd tot 2.000 MHz

Enkele belangrijke wijzigingen in vergelijking met de vorige editie:
Er werden kanaal- en verbindingseisen voor Klasse I en Klasse II 
toegevoegd

•  Er werden eisen voor de aansluitingshardware en de snoeren voor 
Categorie 8.1 en 8.2 toegevoegd

•  Voor nieuwe installaties wordt niet langer het gebruik van bekabelde 
OM1, OM2 en OS1 glasvezel aanbevolen

•  Er werden eisen voor bekabelde breedband OM4 (OM5) en OS1a 
glasvezel toegevoegd

Deze internationale norm bezorgt:
a)  gebruikers een toepassingsonafhankelijk generiek bekabeling-

systeem dat een uitgebreide reeks toepassingen ondersteunt
b)  gebruikers een flexibel bedradingsconcept waarmee ze op een 

eenvoudige en betaalbare manier wijzigingen kunnen aanbrengen
c)  vakmensen in de bouwsector (bv. architecten) de nodige informatie 

over de voorzieningen van bekabeling voordat specifieke eisen 
bekend zijn - d.w.z. tijdens de initiële planningsfase van nieuwbouw- 
of renovatieprojecten

d)  de industrie en applicatie standaardisatie instellingen van een 
bekabelingssysteem welke de huidige producten ondersteunt en een 
basis voor toekomstige ontwikkleingen

Deze internationale norm specificeert een 'multi-vendor' 
bekabelingssysteem dat kan worden geïmplementeerd met materiaal 
van één enkele of meerdere leveranciers, en dat verband houdt met:
a)  internationale normen voor bekabelingscomponenten die werden 

ontwikkeld door comités van het IEC (bv. koperen kabels en 
connectoren en glasvezel kabels en connectoren - zie Clausule 2 en 
bibliografie)

b)  normen voor de installatie en gebruik van bekabeling voor 
informatietechnologie en voor het testen van geïnstalleerde 
bekabeling (zie Clausule 2 en bibliografie)

c)  toepassingen die werden ontwikkeld door technische comités van het 
IEC, door subcomités van ISO/IEC JTC 1 en door studiegroepen van 
IEEE 802 en ITU-T, bijvoorbeeld voor LAN's en ISDN

d)  plannings- en installatiegidsen die rekening houden met de 
specifieke toepassingen voor de configuratie en het gebruik van 
bekabelingssystemen in de gebouwen van de klant (bv. ISO/IEC 
14709- reeks, ISO/IEC 14763-reeks, ISO/IEC 30129 en ISO/IEC 18598).

De fysieke-laagvereisten voor de toepassingen die in Bijlage E worden 
opgesomd, werden geanalyseerd om hun verenigbaarheid te bepalen 
met de bekabelingsklassen die in deze norm worden gespecificeerd. 
Deze toepassingsvereisten werden, samen met statistieken over 
de topologie van de gebouwen en het model dat in ISO/IEC 11801-
2 clausule 8.2 wordt beschreven, gebruikt om de vereisten voor de 
Klassen A tot FA en glasvezel bekabelingssystemen uit te werken. 

Inleiding

ISO/IEC 11801 3e editie

Algemene vereisten (11801-1)
Specifieke vereisten voor gebouwen:
- Kantoren en commerciële gebouwen (11801-2)
- Industriële gebouwen (11801-3)
- Woningen (11801-4)
- Datacenters (11801-5)
- Gedistribueerde gebouwdiensten (11801-6)
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In kantoren moet voortaan horizontaal gebalanceerde bekabeling 
worden ontworpen om minstens aan de eisen van Klasse E te voldoen. 
En minstens Klasse EA wordt aanbevolen voor supporttoepassingen 
met datasnelheden van meer dan 1 Gigabit/s.

Scope
Scope van ISO/IEC 11801-1: Generieke bekabeling voor gebouwen 
van klanten – Deel 1. Algemene vereisten

Deze internationale norm specificeert vereisten die ook gelden 
voor de andere delen van de ISO/IEC 11801-reeks. Bekabeling die 
door deze norm wordt gespecificeerd, ondersteunt een brede reeks 
diensten, waaronder voice, data en video, maar is ook geschikt voor de 
stroomtoevoer. 
Deze internationale norm specificeert: 
a)  De fundamentele structuur en configuratie van 

de vereisten voor generieke bekabeling binnen 
gebouwen van het type 400 die door de andere 
normen in de ISO/IEC 11801-reeks worden 
gedefinieerd 

b)  channel transmission en milieuprestatie eisen
c) link performance eisen 
d)  component prestatie eisen, waarbij wordt 

verwezen naar beschikbare internationale normen 
voor 404 componenten en testmethoden waar dat 
van toepassing is

e)  testprocedures om de conformiteit te 
controleren met de eisen op het vlak van de 
transmissieprestaties van bekabeling 406 van de 
documenten uit de 11801-reeks. 

Opmerking: Deze internationale norm bevat geen 
specifieke conformiteitsvereisten. De documenten 
in verband met het ontwerp van de bekabeling die 
door ISO/IEC 11801-1 worden ondersteund, omvatten 
de eisen van deze norm als onderdeel van hun 
afzonderlijke conformiteitsvereisten. 
Daarnaast verschaft ISO/IEC 11801-1 informatie over 
de toepassingen die door de bekabelingskanalen worden ondersteund. 
ISO/IEC 11801-1 houdt daarbij rekening met de vereisten die in de 
toepassingsnormen worden gespecificeerd die in Bijlage E worden 
opgesomd. 

Scope van ISO/IEC 11801-2 - Generieke bekabeling voor gebouwen 
van klanten - Deel 2. Kantoorgebouwen

Deze internationale norm specificeert generieke bekabeling voor 
gebruik in kantooromgevingen welke kunnen bestaan uit meerdere 
gebouwen op een campus. De norm heeft zowel betrekking op 
gebalanceerde bekabeling als op glasvezelbekabeling. 
ISO/IEC 11801-2 werd geoptimaliseerd voor gebouwen waar de 
maximale afstand waarover telecommunicatiediensten kunnen worden 
verdeeld, 2.000 m bedraagt. De principes van deze internationale norm 
kunnen op grotere installaties worden toegepast. 
Bekabeling die door deze norm wordt gespecificeerd, ondersteunt 
een brede reeks diensten, waaronder voice, data en video, maar is ook 
geschikt voor de stroomtoevoer. 

Deze internationale norm specificeert rechtstreeks of met verwijzing 
naar ISO/IEC 11801-1: 
a)  de structuur en de minimale configuratie voor generieke bekabeling 

in kantooromgevingen; 
b) de interfaces op de werkplek; 
c) de prestatievereisten in channel en Pb installaties; 
d) de implementatie eisen en opties; 
e) de prestatievereisten voor bekabelingscomponenten; 
f) de conformiteitsvereisten en verificatieprocedures. 

ISO/IEC 11801-2 houdt rekening met de vereisten die worden 
gespecificeerd in de toepassingsnormen die in ISO/IEC 11801-1:201X, 
Bijlage E worden opgesomd. 

Vereisten met betrekking tot de veiligheid (bv. elektrische veiligheid, 
bescherming en brandveiligheid) en de elektromagnetische 
compatibiliteit (EMC) vallen buiten het kader van deze internationale 
norm en worden door andere normen en voorschriften behandeld. De 
informatie die door deze norm wordt gegeven, kan evenwel handig zijn 
in dit verband.

Scope van ISO/IEC 11801-6 - Generieke bekabeling voor gebouwen 
van klanten - Deel 6. Gedistribueerde gebouwdiensten.

 Bron: ISO/IEC 11801-1 (2017)

De afbeelding geeft de schematische en contextuele relaties 
weer tussen de normen met betrekking tot de bekabeling voor 
informatietechnologie die door ISO/IEC JTC 1/SC 25 worden 
voortgebracht, namelijk de ISO/IEC 11801-reeks standaarden voor 
het ontwerp van generieke bekabeling, normen voor de installatie, 
bediening en beheer van generieke bekabeling en het testen van 
geïnstalleerde generieke bekabeling.

De verwachte levensduur van generieke bekabelingssystemen 
kan verschillen naargelang van de omgevingsomstandigheden, de 
ondersteunende toepassingen, de veroudering van de materialen die 
in de kabels worden gebruikt en andere factoren, zoals de toegang 
tot kabelwegen (op campussen zijn die moeilijker bereikbaar dan in 
gebouwen). Wanneer de juiste componenten worden gekozen, bedraagt 
de verwachte levensduur van generieke bekabelingsystemen die aan 
de vereisten van deze internationale norm beantwoorden, minstens 
tien jaar.

ISO/IEC DIS 11801-1:2016    - 10 - 
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INTRODUCTION 346 

This International Standard contains general requirements in support of the other premises-347 
specific referenced cabling design documents developed by ISO/IEC JTC 1/SC 25 including 348 
ISO/IEC 11801-2, ISO/IEC 11801-3, ISO/IEC 11801-4, ISO/IEC 11801-5, ISO/IEC 11801-6 and 349 
related Technical Reports (including ISO/IEC TR 11801-99xx series, ISO/IEC TR 24704, 350 
ISO/IEC TR 24750 and ISO/IEC TR 29125). 351 
This International Standard specifies a multi-vendor cabling system which may be implemented 352 
with material from single or multiple sources, and is related to: 353 

a) international standards for cabling components developed by committees of the IEC, for 354 
example copper cables and connectors as well as optical fibre cables and connectors (see 355 
Clause 2 and bibliography); 356 

b) standards for the testing of installed cabling (see Clause 2 and bibliography); 357 
c) applications developed by technical committees of the IEC, by subcommittees of 358 

ISO/IEC JTC 1, by study groups of ITU-T, for example for LANs and ISDN, and by IEEE 802; 359 
d) planning and installation guides which take into account the needs of specific applications for 360 

the configuration and the use of cabling systems on customer premises (e.g. ISO/IEC 14709 361 
series, ISO/IEC 14763 series, ISO/IEC 30129, and ISO/IEC 18598). 362 

Physical layer requirements for the applications listed in Annex E have been analysed to 363 
determine their compatibility with cabling classes specified in this standard. These application 364 
requirements, together with statistics concerning premises-specific topologies and cabling models 365 
of the supported standards, have been used to develop the requirements for balanced, coaxial 366 
and optical fibre cabling. 367 
As a result, generic cabling defined within this International Standard: 368 

1) specifies balanced cabling channel and link Classes A, B, C, D, E, EA, F, FA, I and II meeting 369 
both the requirements of standardised applications and to support the development and 370 
implementation of future applications; 371 

2) specifies balanced cabling channel and link Class BCT-B to support the delivery of BCT 372 
applications; 373 

3) specifies coaxial cabling channel and link Class BCT-C to support the delivery of BCT 374 
applications 375 

4) specifies optical fibre cabling meeting the requirements of standardised applications and 376 
exploiting component capabilities to ease the implementation of applications developed in the 377 
future, 378 

5) invokes component requirements and specifies cabling implementations that ensure 379 
performance of links and of channels that meet or exceed the requirements for cabling 380 
classes. 381 

Figure 1 shows the schematic and contextual relationships between the standards relating to 382 
information technology cabling produced by ISO/IEC JTC 1/SC 25, namely the ISO/IEC 11801 383 
series of standards for generic cabling design, standards for the installation, operation and 384 
administration of generic cabling and for testing of installed generic cabling. 385 
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The information in this Figure is not automatically updated following the  387 
introduction, or removal, of international standards or Technical Reports 388 

Figure 1 - Relationships between the generic cabling documents produced  389 
by ISO/IEC JTC1/SC25 390 

391 
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CAT. 8 - Inzicht in de nieuwe 
prestatiecategorie voor 
gebalanceerde 'twisted pair'-kabels

Ethernet wordt tegenwoordig algemeen gebruikt als favoriete 
netwerkoplossing voor verschillende types toepassingen - 
zowel in kleine als in grote ondernemingen. Het toenemende 
verkeer op het netwerk, dat nog wordt gestimuleerd door de 
virtualisatie van servers en converged networking, zorgt voor 
een grotere vraag naar serververbindingen met een grotere 
bandbreedte.
Hierbij spelen ethernet BASE-T interfaces, die gebruikmaken 
van gebalanceerde 'twisted pair'-bekabeling, een hoofdrol. 
Deze interfaces vormen een ideale oplossing voor 
netwerkomgevingen met uiteenlopende toepassingen, 
apparatuur en poortsnelheden. Doordat het mogelijk is om de 
applicatiesnelheden automatisch te laten bepalen, kan telkens 
wanneer dat nodig is naar een hogere verwerkingssnelheid 
worden overgeschakeld, zonder dat dit ten koste gaat van de 
compatibiliteit met bestaande apparatuur. Samen met de 
rendabiliteit zorgt deze eigenschap ervoor dat gebalanceerde 
'twisted pair'-bekabeling nog altijd een bijzonder populair 
medium is voor de ondersteuning van ethernettoepassingen.
Prestaties in categorie 6A werden zo gedefinieerd dat 10 Gigabit 
Ethernet (GbE) via gebalanceerde 'twisted pair' bekabeling 
in een kanaal tot op een afstand van 100 m kan worden 
ondersteund. Deze norm werd in februari 2008 goedgekeurd.
Twee jaar later keurde het Institute of Electrical and Electronics 
Engineers (IEEE) de 802.3ab-norm goed, die 40 Gbps en 100 
Gbps ethernettransmissie definieerde. Er zijn talrijke opties 
beschikbaar voor de PMD-onderlaag (physical medium 
dependent) die de transmissie- en de ontvangstdetails van de 
fysieke laag definieert. Hieronder worden de meeste van die 
opties opgesomd. Zoals u zult merken, zijn de meeste PMD's die 
hier worden vermeld, bedoeld voor 40/100 Gbps-transmissie via 
vezel. Als optie is een afgeschermde koperkabel verkrijgbaar 
voor zowel 40 als 100 GbE (tot 7 m), maar ook in die gevallen is 
het ondersteunde medium een Twinax-kabel. Er bestaat geen 
optie voor een gebalanceerde 'twisted pair'-kabel.

De CFI (Call-for-Interest) van het IEEE voor 802.3 NGBASE-T 
leidde tot de samenstelling van een studiegroep die de 
opdracht kreeg om deze technologie te onderzoeken en indien 
mogelijk te ontwikkelen. In maart 2013 keurde het IEEE de 
samenstelling goed van de IEEE 802.3bq werkgroep, die de 
40GBASE-T Ethernet Standard zou ontwikkelen met het oog 
op de ondersteuning van 40 GbE via rendabele 'twisted pair'-
bekabeling.

Enkele van de belangrijkste doelstellingen van de 802.3bq-
groep:

• Alleen ondersteuning voor 'full duplex'-bediening
• Behoud van het 802.3 ethernet frameformaat met 802.3 MAC
• Behoud van de minimale en maximale frame size van de 

bestaande 802.3-norm
• Ondersteuning van een BER (Bit Error Rate) van minstens 10-

12
• Ondersteuning van autonegotiation
• Ondersteuning van energie-efficiënt ethernet
• Ondersteuning van Local Area Networks met 'point-to-point' 

verbindingen over gestructureerde bekabelingstopologieën, 
inclusief rechtstreeks verbonden verbindingssegmenten

• Geen uitsluiting van compatibiliteit met FCC en CISPR EMC 
• Ondersteuning van een datasnelheid van 40 Gbps
• Definitie van een verbindingssegment gebaseerd op koperen 

media zoals gespecificeerd door ISO/IEC JTC1/SC25/
WG3 en TIA TR-42.7 met de volgende kenmerken: – 4 paar, 
gebalanceerd 'twisted pair' koperen bekabeling

 – Tot twee connectoren
 – Tot minstens 30 m
• In 2013 werd in TIA 42.7 begonnen met het werk om de nieuwe 

PMD voor 40GBASE-T te ondersteunen.

Wat gaf de aanleiding tot de 
ontwikkeling van Categorie 8?

Inleiding

Overzicht van fysieke laagopties ter ondersteuning van 40 en 100 GbE

PMD/INTERFACE IEEE-NORM ONDERSTEUNDE MEDIA

40GBASE-SR4 802.3ab OM3 multimode vezel (d 850 nm (4 kanalen) tot 100 m
OM4 multimode vezel (d 850 nm (4 kanalen) tot 150 m

40GBASE-LR4 802.3ab Singlemode vezel (d1310 nm (CWDM) tot 10 km
40GBASE-CR4 802.3ab Twinax-kabel (4 kanalen) tot minstens 7 m
40GBASE-KR4 802.3ab Backplane (4 kanalen) tot 1 m
100GBASE-SR10 802.3ab OM3 multimode vezel (d 850 nm (10 kanalen) tot 100 m

OM4 multimode vezel (d 850 nm (10 kanalen) tot 150 m
100GBASE-LR4 802.3ab Singlemode vezel (d 1310 nm (CWDM) tot 10 km
100GBASE-ER4 802.3ab Singlemode vezel (d 1310 nm (CWDM) tot 40 km
100GBASE-CR10 802.3ab Twinax-kabel (10 kanalen) tot minstens 7 m

In juli 2012 kondigde het IEEE een CFI (Call-for-Interest) aan voor een nieuwe applicatie, NGBASE-T. NGBASE-T staat voor Next Generation BASE-T voor meer dan  
10 Gbps. 'BASE-T' betekent dat het medium gebalanceerde 'twisted pair'-bekabeling zal zijn
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In juni 2016 was de TIA 42.7 werkgroep klaar met de 
prestatiespecificatienorm voor Categorie 8. Een kanaal van 
Categorie 8 is een model met 2 connectoren dat gebruikmaakt 
van een FTP-kabel (foiled twisted pair) met een maximale 
permanent link lengte van 24 m, zoals in afbeelding 1 hieronder 
wordt weergegeven. De transmissieprestaties in Categorie 8 
werden volgens de specificaties vastgelegd van 1 MHz tot 2.000 
MHz.

De horizontale backbonekabel bestaat uit vier gebalanceerde 
'twisted pairs' met geleiders van 22 AWG tot 24 AWG. De patchkabel 
bestaat uit vier gebalanceerde 'twisted pairs' met geleiders van 
22 AWG tot 26 AWG. Categorie 8 is een afgeschermde oplossing, 
waarbij geen specificaties werden opgesteld voor gebundelde of 
hybride kabels. Categorie 8 maakt gebruik van een RJ45-stekker 
- een modulair model met acht posities dat meestal wordt 
gebruikt voor BASE-T-toepassingen en dat wordt ondersteund 
over de gestructureerde bekabelingssystemen die binnen TIA 
worden gedefinieerd. Ze ondersteunt ook autonegotiation voor 
compatibiliteit met oudere modellen, aangezien hierbij nog altijd 
gebruik wordt gemaakt van de gebalanceerde 'twisted pair' kabel 
met 4 paren die door andere kabelcategorieën wordt gebruikt.
De lengte van het kanaal kan variëren van 28 m tot 32 m - 
afhankelijk van de lengte van de snoeren (verbindingskabels/
apparatuursnoeren) die mogen worden gebruikt. Dit is omdat de 
toegelaten lengte van de verbindingskabel afhankelijk is van een 
declasseringsfactor. De declasseringsfactor is gebaseerd op de 
AWG-maat (wire gauge size) van de geleider die in de bekabeling 
wordt gebruikt. In tabel 2 kunt u de toegelaten lengte van de 
snoeren op basis van de declasseringsfactor afleiden.

Hoewel dit een ingrijpende wijziging is ten opzichte van het 
traditionele kanaal van 100 m met 4 connectoren, moet Categorie 
8 compatibel zijn met oudere bekabeling en apparatuur, zodat 
autonegotiation tussen 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps en 40 Gbps 
over gebalanceerde 'twisted pair' bekabeling mogelijk blijft. De 
specificatie voor Categorie 8 vindt u terug in Addendum 1 van 
de TIA-568-C.2 norm (ANSI/TIA-568-C.2-1).

• Categorie 5 componenten halen gebalanceerde 
bekabelingsprestaties van Klasse D (gespecificeerd op 100 MHz)

• Categorie 6 componenten halen gebalanceerde 
bekabelingsprestaties van Klasse E (gespecificeerd op 250 MHz)

• Categorie 6A componenten halen gebalanceerde 
bekabelingsprestaties van Klasse EA (gespecificeerd op 500 MHz)

• Categorie 7 componenten halen gebalanceerde 
bekabelingsprestaties van Klasse F (gespecificeerd op 600 MHz)

• Categorie 7A componenten halen gebalanceerde 
bekabelingsprestaties van Klasse FA (gespecificeerd op 1.000 
MHz)

TIA-prestatiespecificaties erkennen Categorie 7 of 7A 
(afgeschermde oplossingen) niet. ISO werkt ook aan specificaties 
voor componenten van Categorie 8.1 en 8.2, die respectievelijk 
een kanaalspecificatie van een nieuwe Klasse I en II moeten 
ondersteunen. Het bestaan van die ISO-prestatiespecificaties is 
de reden waarom TIA besliste om Categorie 8 als de volgende 
prestatiespecificatie aan te duiden.

De specificatie van Klasse I is vergelijkbaar met de specificatie 
van de bestaande Categorie 8 van TIA. Aanvankelijk waren de 
prestaties van een kanaal van ISO Klasse I en een component 
van Categorie 8.2 alleen bij 1,6 GHz gespecificeerd. ISO heeft 
intussen de prestatiespecificatie uitgebreid tot 2 GHz en heeft 
- net als de TIA - geen werken opgestart die vergelijkbaar zijn 
met de specificaties van ISO voor Klasse II en Categorie 8.2 
die de prestaties uitbreiden en andere connectoren dan RJ45 
gebruiken.  

ISO hanteert momenteel de 
volgende specificaties voor de 
verschillende categorieën en 
klassen:

TIA Categorie 8-specificatie 

 Kanaal van Categorie 8

Declasseringsfactor verbindingskabel op basis van een 24 m lange permanente 
verbinding

DECLASSERINGSFACTOR UITRUSTINGSSNOER TOEGELATEN LENGTE SNOER (M)

0 % (22/23 AWG) 8

20 % (24 AWG) 6

50 % (26 AWG) 4

CATEGORY 8 CABLE
PERMANENT LINK – 24m MAX

CATEGORY 8 
RJ-45 CORD

CATEGORY 8 
RJ-45 CORD

CATEGORY 8 
RJ-45 OUTLET

CATEGORY 8 
RJ-45 OUTLET
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ISO staat voor International Organization for Standardization. 
Deze instelling stelt normen op voor gestructureerde 
bekabeling (vergelijkbaar met TIA) en kan daarvoor rekenen op 
de medewerking van verschillende internationale organisaties. 
Ook de VS heeft een delegatie die aan dit proces deelneemt. 
De ISO/IEC 11801-norm is vergelijkbaar met de ANSI/TIA-568-
norm.

Beide organisaties proberen de normen op elkaar af te stemmen, 
maar toch zijn er een aantal verschillen. Zo omschrijft ISO de 
specificatie voor de kanaalprestaties als een 'Klasse' en de 
specificaties voor de componentprestaties als een 'Categorie'. 
TIA gebruikt traditiegetrouw het woord 'Categorie' om naar de 
specificaties voor componenten, verbindingen en kanalen te 
verwijzen.

ISO erkent meerdere connectortypes voor Categorie 8. Die 
interfaces worden in tabel 3 hieronder weergegeven. Categorie 
8.1 / Klasse I maakt gebruik van een RJ45-interface. Dit is 
dezelfde interface die in alle categoriespecificaties van TIA 
(TIA-568-C.2-norm) wordt gebruikt, inclusief de specificatie 
voor Categorie 8. ISO erkent drie interfaces voor Categorie 
8.2 / Klasse II; de TERA, GG45 en ARJ45. Dit zijn ook erkende 
interfaces voor Categorie 7A in ISO. Hert is nog steeds niet 
duidelijk of TIA één of meerdere van deze connectorinterfaces 
zal toepassen als ze in de toekomst een specificatie van Klasse 
II zal creëren die vergelijkbaar is met ISO.

De ontwikkeling van een prestatienorm van Categorie 8 werd 
gestuurd door de vraag naar ondersteuning voor de volgende 
generatie NGBASE-T. De noodzaak voor de BASE-T-norm van 
de volgende generatie werd ondersteund door een vraag naar 
ondersteuning van ethernet voor meer dan 10GbE voor 'server-
to-switch'-verbindingen. 40GBASE-CR4, de bestaande 40 GbE-
norm voor koper (die in 2010 werd goedgekeurd), definieert 
40 Gbs over een Twinax-kabel voor een afstand tot 7 m. Dit is 
voldoende voor gebruik binnen een rack of tussen twee naast 
elkaar opgestelde racks, maar niet voor de ondersteuning van 
andere architecturen binnen een datacenter. Daarom was de 
initiële toepassing die aanleiding gaf tot de ontwikkeling van 
NGBASE-T en Categorie 8, de ondersteuning van 'server-
to-switch'-verbindingen binnen een rij (bv. 'end-of-row'- of 
'middle-of-row'-architecturen).

Categorie 8 zal ondersteuning toelaten van 40 Gbps over een 
gebalanceerde 'twisted pair'-kabel over een afstand van 28 tot 32 
m - afhankelijk van de AWG (wire gauge) van de verbindingskabel 
die daarbij wordt gebruikt. Dit is een afstand die geschikt is voor 
gebruik binnen racks, tussen naast elkaar opgestelde racks en 
bij 'end-of-row' racks. In datacenters worden tegenwoordig 
steeds meer netwerk topologieën (bv. ster- en maasnetwerk) 
gebruikt. Deze kunnen ook tot toepassingen leiden voor 
Categorie 8. Categorie 8 zal gebruikmaken van een RJ45-
interface, die compatibel is met oudere categorienormen van 
TIA en zal autonegotiation ondersteunen, waardoor gemakkelijk 
naar snellere datatoepassingen kan worden overgestapt.

TIA stelde intussen ook een document op waarin opportuniteiten 
worden geïdentificeerd voor zeer performante gestructureerde 
bekabeling (d.w.z. Categorie 8). Het TIA TR-42.7-subcomité 
keurde een nieuwe Technical Service Bulletin, TIA TSB-5019, 
“High Performance Structured Cabling Use Cases for Data 
Centers and Other Premises” goed, die tijdens de plenaire zitting 
in april 2015 werd voorgesteld. In dit document vindt u meer 
gedetailleerde informatie over de invoering van toekomstige 
gestructureerde bekabeling van Categorie 8 in datacenters 
en andere gebouwen ter ondersteuning van 25GBASE-T- 
en 40GBASE-T-toepassingen. Dit document identificeert, 
analyseert en beveelt architecturen aan zoals de topologie, 
'end-of-row', 'middle-of-row' en 'top-of-rack' voor performante 
gestructureerde bekabeling die gebruikmaken van BASE-T-
standaarden van de volgende generatie met datasnelheden 
van meer dan 10GBASE-T (bv. 25GBASE-T en 40GBASE-T). 
Deze voorbeelden kunnen worden gebruikt in datacenters of 
ontwerpen van gebouwen zoals testlaboratoria of technische 
ruimten waar oplossingen met een grote bandbreedte nodig 
zijn.

Wat is de toepassing?ISO/IEC Categorie 8: specificatie

Aansluitingsinterfaces voor Categorie 8 in ISO-normen

CAT. 8 - Inzicht in de nieuwe prestatiecategorie voor gebalanceerde 'twisted pair'-kabels

PMD/INTERFACE 
ONDERSTEUNDE 

MEDIA
TYPE BESCHRIJVING DWG

Categorie 8.1/Klasse I TIA 568-C.2
ISO/IEC 11801 RJ45

Categorie 8.2 / Klasse 
II

IEC 61076-3-104
(C7A interface) TERA1

IEC 60603-7-71
(C7A interface) GG452

IEC 61076-3-110
(C7A interface) ARJ453

Opmerkingen: 1. TERA® is een gedeponeerd handelsmerk van The Siemon Company.
 2. GG45®  is een gedeponeerd handelsmerk van Nexans (Frankrijk).
 3. ARJ45®  is een gedeponeerd handelsmerk van Bel Fuse Ltd (Hong Kong).

Next Gen BASE-T: ideaal  
voor 'server-to-switch' - 
verbindingen binnen de rij 

Afstand die door NGBASE-T  
wordt overbrugd
• Binnen het rack
• Naast elkaar opgestelde racks, 

gecombineerde poorten
• Einde van de rij
Afstand die door CR4 wordt 
overbrugd
• Binnen het rack
• Naast elkaar opgestelde racks
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Een van de grootste uitdagingen bestond erin om de 
meettechnologie te definiëren die nodig was om de prestaties 
van componenten, verbindingen en kanalen van Categorie 8 te 
evalueren en te verifiëren. Het frequentiebereik is spectaculair 
toegenomen, van 500 MHz voor Cat. 6A tot 2.000 MHz voor Cat. 
8. Momenteel werken hier meerdere werkgroepen aan.

Addendum 1 bij ANSI/TIA-1183: In januari 2016 werd de 
laatste hand gelegd aan de meetmethoden en testopstellingen 
voor BalunLess-metingen van de norm voor gebalanceerde 
componenten en systemen. Deze norm is bedoeld als 
onafhankelijke testreferentie. Ze beschrijft methoden 
en opstellingen ter ondersteuning van metingen in het 
laboratorium van alle transmissieparameters volgens de 
differentieelmodus, de gemengde modus en de gewone modus 
tot 1 GHz. Voor Categorie 8 moet het frequentiebereik tot 2 GHz 
worden uitgebreid.

ANSI/TIA-1152-A met de eisen voor de praktijktests van 
gebalanceerde 'twisted pair' bekabeling, inclusief prestaties 
van Categorie 8, werd tijdens de plenaire vergadering van 
oktober goedgekeurd voor publicatie.
Deze norm beschrijft vereisten voor testinstrumenten die in 
de praktijk worden gebruikt, evenals meetmethoden waarmee 
de metingen van die instrumenten kunnen worden vergeleken 
met meetresultaten die met laboratoriumapparatuur werden 
verkregen. De uitdaging bestond erin om het frequentiebereik 
voor de tests uit te breiden van 500 MHz (Cat. 6A) naar 2.000 
MHz voor Cat. 8.
In de tabel worden de nauwkeurigheidsniveaus van de 
testapparatuur voor gebruik op het terrein weergegeven. In juli 
2016 publiceerde TIA de norm voor Categorie 8. In het eerste 
kwartaal van 2017 zou IEC 61935-1 moeten volgen

Zal Categorie 8 op grote schaal worden toegepast? Dat is de vraag 
die velen zich stellen. Een ethernetoplossing met een 'twisted 
pair' biedt meerdere voordelen: zo is dit een van de meest 
wijdverspreide technologieën voor gestructureerde bekabeling; 
het is ook een goedkope oplossing die gebruikmaakt van een 
courante connectorinterface en die mogelijkheden biedt op het 
vlak van autonegotiation. De Categorie 8-norm specificeert de 
RJ45-interface, waardoor deze verenigbaar is met alle andere 
TIA-normen voor gebalanceerde 'twisted pair'-bekabeling.

De channel lengte voor Categorie 8 werd van de historische 
waarde van 100 meter teruggebracht naar een kortere lengte, 
en het is ook een afgeschermde oplossing, waarbij het aantal 
connectoren van de channel tot 2 is beperkt. Bij ontwerpen die 
bedoeld zijn voor de ondersteuning van toekomstige BASE-T-
toepassingen zal zowel met de kanaallengte van 30 meter (die 
kan variëren van 28-32 m afhankelijk van de gebruikte snoeren) 
als met de beperkingen van een kanaal met 2 connectoren 
rekening moeten worden gehouden.

Hoe breed zal Categorie 8 worden toegepast? Wordt vezel 
goedkoper? Alleen de toekomst zal dit uitwijzen. Toch moet u in 
dit verband letten op de plannen van de fabrikanten van actieve 
apparatuur, aangezien zij een enorme invloed hebben op de 
normen die in de toekomst zullen worden toegepast.

In juli 2016 publiceerde TIA de norm voor Categorie 8. In het 
eerste kwartaal van 2018 zou de ISO-norm moeten volgen.

Wat zijn de uitdagingen? Samenvatting en conclusies

Nauwkeurigheidsniveaus testapparatuur voor op het terrein

ISO door IEC (en IEC 61935-1)

BEKABELINGSNORM FREQUENTIEBEREIK (MHz) NAUWKEURIGHEIDS-
NIVEAU

CAT. 5e 100 Niveau II

CAT. 6 250 Niveau III

CAT. 6A 500 Niveau IIIe

CAT 8 2000 Niveau 2G

BEKABELINGSNORM FREQUENTIEBEREIK (MHz) NAUWKEURIGHEIDS-
NIVEAU

KLASSE F 600 Niveau IV

KLASSE FA 1000 Niveau V (ontwerp)



62

Glasvezel netwerk - 
Transmissiesnelheid van 40 Gbps 
tot 100 Gbps

IEEE 802.3 is een werkgroep die binnen het IEEE (Institute of 
Electrical and Electronics Engineers) werd opgericht. IEEE 802.3 
is ook de term die wordt gebruikt voor een reeks IEEE-normen 
die door de werkgroep werden opgesteld en die de fysieke 
laag en de MAC-laag (media access control layer) van bedraad 
ethernet definiëren. (Andere werkgroepen zijn verantwoordelijk 
voor draadloze technologieën, enz.). Deze normen definiëren de 
technologie, die meestal specifiek is voor Local Area Networks, 
maar waarvoor ook een aantal toepassingen in bredere 
netwerken worden beschreven. De normen definiëren de fysieke 
verbindingen tussen de knopen en/of infrastructuurtoestellen 
zoals hubs, switches, routers, enz. en verschillende types 
koperen of vezeloptische kabels.

De Telecommunications Industry Association (TIA) en 
het SC25-comité in ISO/IEC definiëren de prestaties voor 
gestructureerde bekabeling op het niveau van de componenten, 
de verbindingen en de kanalen die een toepassing ondersteunen 
over de gespecificeerde afstand. Soms moet een nieuwe 
prestatiecategorie worden gedefinieerd om een nieuwe 
toepassing te ondersteunen.

De normen hebben ten doel om de minimumvereisten te 
omschrijven die moeten garanderen dat toepassingen op een 
behoorlijke manier zullen functioneren met apparatuur van 
elke fabrikant. Wie gestructureerde bekabeling gebruikt die 
aan de TIA of ISO/IEC-normen beantwoordt, kan rekenen op een 
perfecte interoperabiliteit tussen componenten van verschillende 
fabrikanten.

40/100 Gbps transmissieIEEE- en TIA ISO/IEC-normen

In 2010 werd de IEEE 802.3ba-norm goedgekeurd die 40 
Gbps en 100 Gbps ethernet-transmissies voornamelijk over 
optische vezels definieert. Deze norm was gebaseerd op de 
IEEE 802.3ae-norm die 10 GbE-transmissie definieert en die in 
2002 werd goedgekeurd. Hierdoor kon de norm gemakkelijker 
en sneller worden ontwikkeld. IEEE ontwikkelde geen volledig 
nieuwe transmissiedefinitie voor 40 Gbps- en 100 Gbps-
transmissie over twee vezels (zoals 10 GbE). Zowel 40 GbE 
als 100 GbE waren gebaseerd op het gebruik van parallelle 
transmissiepaden voor de transmissie van 10 Gbps. 40 GbE 
heeft voor zowel de verzending als de ontvangst vier kanalen. 
Bij 100 GbE gaat het telkens om tien kanalen. Hiermee week 
men af van vorige vezeloptische systemen.

In 2015 gaf IEEE een nieuwe norm vrij (802.3bm), die een nieuwe 
versie van 100 GbE voorziet, waarmee kosten kunnen worden 
bespaard. Deze norm brengt het aantal transmissiekanalen 
van 10 naar 4 terug door de moduleringssnelheid in elk 
kanaal van 10 Gbps naar 25 Gbps op te trekken. Daardoor 
zal het heel gemakkelijk zijn om de infrastructuur van 40 
GbE naar 100 GbE te updaten, aangezien beide evenveel  
vezels gebruiken voor de transmissie.

Elke toepassing die IEEE802.3 definieert, heeft een PMD-
onderlaag (Physical Medium Dependent) als onderdeel van 
de specificatie. Die PMD-onderlaag definieert details van de 
verzending en de ontvangst van afzonderlijke bits op een fysiek 
medium. In tabel 1 zijn de meeste 40 Gbps ethernet PMD's van 
IEEE opgenomen, inclusief de PMD-naam, het type medium 
en de afstand waarover de toepassing wordt ondersteund. Bij 
de benaming van zendontvangers worden vaak PMD-namen 
gebruikt.

Tabel 1: Doelstellingen van IEEE voor 40 Gigabit ethernet

IEEE AND TIA 
STANDARDS
IEEE 802.3 is a working group 
within the Institute of Electrical 
and Electronics Engineers (IEEE) 
professional organization. It is 
also a collection of IEEE standards 
produced by the working group 
defining the physical layer and the 
media access control layer (MAC) 
of wired Ethernet. (There are other 
groups responsible for wireless, etc.) 
These standards define technology, 
generally specific to local area 
networks, with some wide area 
network applications. The standards 
define the physical connections 
between nodes and/or infrastructure 
devices like hubs, switches, routers, 
etc. and various types of copper or 
fiber cable.

The Telecommunications Industry 
Association (TIA) defines the 
performance for structured cabling 
at the component level, link level 
and channel level to support an 
application over the distance 
specified. Sometimes a new category 
of performance must be defined to 
support a new application.

The purpose of standards is to 
provide the minimum requirements 
to guarantee applications will 
function properly with equipment 
from any manufacturer. Using 
TIA structured cabling assures 
interoperability between components 
from different manufacturers.

40/100 Gbps TRANSMISSION 
In 2010, the IEEE 802.3ba standard defining 40 Gbps and 100 Gbps Ethernet 
transmission primarily over optical fiber, was ratified. This was based on the 
IEEE 802.3ae standard defining 10 GbE transmission ratified in 2002, which 
made development of the standard much easier and faster. IEEE did not 
develop a completely new transmission definition for 40Gbps and 100 Gbps 
transmission over two fibers like 10 GbE. Both 40 GbE and 100 GbE were 
based on using parallel transmission paths transmitting 10 Gbps; 40 GbE 
requires four lanes and 100 GbE requires ten lanes for both transmitting and 
receiving. This was a departure from previous fiber systems.

In 2015, IEEE released a new standard, 802.3bm, which provides a new 
version of 100 GbE to reduce cost. This standard reduces the number of 
transmission lanes from 10 to 4 by increasing the modulation rate from 
10 Gbps to 25 Gbps in each lane. This will make it very easy to update the 
infrastructure from 40 GbE to 100 GbE because both use the same number  
of fibers for transmission.

Every application that IEEE802.3 defines has a Physical Medium Dependent 
(PMD) sublayer as part of the specification. The PMD sublayer defines details 
of transmission and reception of individual bits on a physical medium. Table 
1 lists most of IEEE’s 40 Gbps Ethernet PMDs including the PMD name, type 
of media and distance application is supported. PMD names are often used 
when naming transceivers.

Table 1: IEEE Objectives for 40 Gigabit Ethernet

Objective Resulting PMD Description of PMD

100m on OM31 MMF2 
(850nm)

150m on OM43 MMF2 
(850nm)

40GBASE-SR4

40 Gbps PHY using 40GBASE-R encoding over (4) 
lanes of multimode fiber with a reach up to at least 
100m (can support at least 150m over OM4 MMF2) 

10km on SMF4 
(1310nm)

40GBASE-LR4
40 Gbps PHY using 40GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes of 
single-mode fiber with a reach up to at least 10km

40km on SMF4 
(1310nm)

40GBASE-ER4
40 Gbps PHY using 40GBASE-R encoding over (4) wave-
length division multiplexing (WDM) lanes of single-mode 
fiber with a reach up to at least 40km

7m over copper  40GBASE-CR4
40 Gbps PHY using 40GBASE-R encoding over (4) 
lanes of shielded balanced copper cabling5 with a 
reach up to at least 7m

1m over backplane 40GBASE-KR4
40 Gbps PHY using 40GBASE-R encoding over (4) 
lanes of an electrical backplane with a reach up to at 
least 1m

1. OM3 is a 50 micron, laser-optimized multimode fiber
2. MMF stands for multimode fiber
3. OM4 is a 50 micron, laser-optimized multimode fiber with higher 
 bandwidth than OM3
4. SMF stands for singlemode fiber
5. Twinax cabling is used

The initial goals were to support 40GbE for at least 100 meters over 
multimode fiber, up to at least 10 kilometers over single mode and up to 7 
meters over shielded balanced copper (Twinax). With the release of OM4 (a 50 
micron, laser-optimized multimode fiber (LOMF) with higher bandwidth than 
OM3) the distance can be extended to 150 meters. Another PMD was added in 
2015 to support 40 GbE over single mode up to at least 40 kilometers. There  
is also a PMD defined for supporting 40 GbE at least 1 meter over an 
electrical backplane.
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Het was aanvankelijk de bedoeling om 40GbE voor minstens 100 
m over multimode-vezel, voor minstens 10 km over singlemode 
en voor maximaal 7 m over afgeschermde gebalanceerde 
koperleidingen (Twinax) te ondersteunen. Met de release van 
OM4 (een met laser geoptimaliseerde multimode-vezel (LOMF) 
van 50 micron met een grotere bandbreedte dan OM3) kan de 
afstand tot 150 m worden uitgebreid. In 2015 werd een andere 
PMD toegevoegd ter ondersteuning van 40 GbE over een 
singlemode-verbinding tot een afstand van minstens 40 km. Er 
werd ook een PMD gedefinieerd voor de ondersteuning van 40 
GbE over een afstand van minstens 1 m over een elektrische 
backplane.

In tabel 2 worden de doelstellingen weergegeven voor de 
ondersteuning van 100 GbE over specifieke media.

Tabel 2: Doelstellingen van IEEE voor 100 Gigabit ethernet

De doelstellingen voor 40 en 100 GbE zijn dezelfde; 
ondersteuning van de toepassing met een multimode-vezel 
over een afstand van minstens 100 m, met een singlemode-
vezel over een afstand van minstens 10 km en een langere 
optie van 40 km en met een gebalanceerde koperen bekabeling 
(Twinax) over een afstand van minstens 7 m. Eén zaak mag u 
hierbij niet uit het oog verliezen: 100GBASE-SR4 wordt met 
OM4 over een afstand van minstens 100 m via een multimode-
vezel ondersteund. Met OM3 bedraagt die afstand slechts 70 m.

De PMD's worden in tabel 3 voor 40 GbE en in tabel 4 voor 100 
GbE samengevat. In de tabellen worden de signaalverzending, 
de media en de afstand voor zowel 40-Gigabit ethernet als 
100-Gigabit ethernet samengevat.

Tabel 3: Signaalverzending, medium en afstand voor 
40-Gigabit ethernet PMD's

Table 2 lists the objectives for supporting 100 GbE over specific media.

Table 2: IEEE Objectives for 100 Gigabit Ethernet

Objective Resulting PMD Description of PMD

100m on OM3 MMF1 
(850nm)

150m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR10

100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of multimode fiber with a reach up to at least 
100m (can support at least 150m over OM4 MMF1)

70m on OM3 MMF1 
(850nm)

100m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR4

100 Gbps PHY using 25 Gbps data rate over (4) lanes 
of multimode fiber with a reach up to at least 100m 
(can support at least 100m over OM4 MMF or 70m 
over OM3 MMF)

10km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-LR4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on 
single-mode fiber with a reach up to at least 10km

40km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-ER4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on  
single-mode fiber with a reach up to at least 40km

7m over copper 100GBASE-CR10
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of shielded balanced copper cabling3 with a 
reach up to at least 7m

1. MMF stands for multimode fiber
2. SMF stands for single-mode fiber
3. Twinax cabling is used

The objectives for both 40 and 100 GbE are the same; support the application 
over multimode fiber at least 100 meters, over single mode fiber at least 
10 kilometers and a longer reach 40 kilometers, and over balanced copper 
cabling (Twinax) up to at least 7 meters.  One thing to keep in mind is that 
100GBASE-SR4 is supported at least 100 meters over multimode fiber when 
using OM4 but only 70 meters over OM3.

The PMDs are summarized in table 3 for 40 GbE and table 4 for 100 GbE. 
The tables summarize the signaling, media and distance for both 40 Gigabit 
Ethernet and 100 Gigabit Ethernet.

Table 3: Signaling, Media and Distance for 40 Gigabit Ethernet PMDs

40 Gigabit Ethernet

PMD Name 40GBASE-SR4 40GBASE-LR4 40GBASE-ER4 40GBASE-CR4

Signaling 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
0.5 – 100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Table 4: Signaling, Media and Distance for 100 Gigabit Ethernet PMDs

100 Gigabit Ethernet

PMD 100GBASE-SR4 100GBASE-SR10 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 100GBASE-CR10

Signaling 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps 4 x 25 Gbps 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
100m OM4/ 
70m OM3

100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Some key takeaways are that both 40 GbE and 100 GbE require more than two 
fibers for transmission over multimode fiber. 40 GbE requires four transmit 
and four receive multimode fibers, for a total of eight fibers per channel. 
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Tabel 4: Signaalverzending, medium en afstand voor 
100-Gigabit ethernet PMD's

Table 2 lists the objectives for supporting 100 GbE over specific media.

Table 2: IEEE Objectives for 100 Gigabit Ethernet

Objective Resulting PMD Description of PMD

100m on OM3 MMF1 
(850nm)

150m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR10

100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of multimode fiber with a reach up to at least 
100m (can support at least 150m over OM4 MMF1)

70m on OM3 MMF1 
(850nm)

100m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR4

100 Gbps PHY using 25 Gbps data rate over (4) lanes 
of multimode fiber with a reach up to at least 100m 
(can support at least 100m over OM4 MMF or 70m 
over OM3 MMF)

10km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-LR4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on 
single-mode fiber with a reach up to at least 10km

40km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-ER4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on  
single-mode fiber with a reach up to at least 40km

7m over copper 100GBASE-CR10
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of shielded balanced copper cabling3 with a 
reach up to at least 7m

1. MMF stands for multimode fiber
2. SMF stands for single-mode fiber
3. Twinax cabling is used

The objectives for both 40 and 100 GbE are the same; support the application 
over multimode fiber at least 100 meters, over single mode fiber at least 
10 kilometers and a longer reach 40 kilometers, and over balanced copper 
cabling (Twinax) up to at least 7 meters.  One thing to keep in mind is that 
100GBASE-SR4 is supported at least 100 meters over multimode fiber when 
using OM4 but only 70 meters over OM3.

The PMDs are summarized in table 3 for 40 GbE and table 4 for 100 GbE. 
The tables summarize the signaling, media and distance for both 40 Gigabit 
Ethernet and 100 Gigabit Ethernet.

Table 3: Signaling, Media and Distance for 40 Gigabit Ethernet PMDs

40 Gigabit Ethernet

PMD Name 40GBASE-SR4 40GBASE-LR4 40GBASE-ER4 40GBASE-CR4

Signaling 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
0.5 – 100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Table 4: Signaling, Media and Distance for 100 Gigabit Ethernet PMDs

100 Gigabit Ethernet

PMD 100GBASE-SR4 100GBASE-SR10 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 100GBASE-CR10

Signaling 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps 4 x 25 Gbps 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
100m OM4/ 
70m OM3

100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Some key takeaways are that both 40 GbE and 100 GbE require more than two 
fibers for transmission over multimode fiber. 40 GbE requires four transmit 
and four receive multimode fibers, for a total of eight fibers per channel. 
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Enkele belangrijke nadelen van 40 GbE en 100 GbE zijn het 
feit dat ze beide meer dan twee vezels nodig hebben voor 
transmissies over een multimode-vezel. 40 GbE vereist telkens 
vier multimode-vezels voor de transmissie en de ontvangst, 
waardoor per kanaal acht vezels moeten worden gebruikt. 

De nieuwere 100 GbE PMD, 100GBASE-SR4, maakt gebruik 
van dezelfde kabelinstallaties (acht vezels) als 40 GbE, 
waardoor een migratie rimpelloos zou moeten verlopen. Voor 
de singlemode-opties voor 40 GbE en 100 GbE hebt u ook 
transmissie over meerdere kanalen nodig. 40-Gigabit Ethernet 
over singlemode maakt gebruik van vier verzendingskanalen 
en vier ontvangstkanalen, die elk bij 10 Gbps verzenden. 
100-Gigabit Ethernet over singlemode maakt gebruik van vier 
verzendingskanalen en vier ontvangstkanalen, die elk bij 25 
Gbps verzenden. IEEE 802.3ba, de norm voor 40 Gbps en 100 
Gbps ethernet-transmissies, specificeert de signaalverzending 
over singlemode-vezel door middel van WDM-transmissie 
(wavelength division multiplexing). Dit betekent dat elk van de 
vier kanalen voor 40 GbE en 100 GbE over een singlemode-
vezel met een verschillende golflengte wordt verzonden. 

40GBASE-LR4 transmissie wordt gedefinieerd voor een centrale 
golflengte en een golflengtebereik voor elk kanaal. De centrale 
golflengten die voor de vier kanalen worden gebruikt, maken 
deel uit van het CWDM-net (Conventional/Course Wavelength 
Division Multiplexing) dat in de ITU-T G.694.2-norm wordt 
gedefinieerd. Deze norm definieert een kanaalafstandsnet dat 
golflengten gebruikt van 1.271 tot 1.611 nm en met onderlinge 
afstanden tussen de kanalen van 20 nm. In tabel 5 worden de 
centrale golflengte en het golflengtebereik voor elk 40GBASE-
LR4 transmissiekanaal vermeld.

Table 2 lists the objectives for supporting 100 GbE over specific media.

Table 2: IEEE Objectives for 100 Gigabit Ethernet

Objective Resulting PMD Description of PMD

100m on OM3 MMF1 
(850nm)

150m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR10

100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of multimode fiber with a reach up to at least 
100m (can support at least 150m over OM4 MMF1)

70m on OM3 MMF1 
(850nm)

100m on OM4 MMF1 
(850nm)

100GBASE-SR4

100 Gbps PHY using 25 Gbps data rate over (4) lanes 
of multimode fiber with a reach up to at least 100m 
(can support at least 100m over OM4 MMF or 70m 
over OM3 MMF)

10km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-LR4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on 
single-mode fiber with a reach up to at least 10km

40km on SMF2 
(1310nm)

100GBASE-ER4
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (4) 
wavelength division multiplexing (WDM) lanes on  
single-mode fiber with a reach up to at least 40km

7m over copper 100GBASE-CR10
100 Gbps PHY using 100GBASE-R encoding over (10) 
lanes of shielded balanced copper cabling3 with a 
reach up to at least 7m

1. MMF stands for multimode fiber
2. SMF stands for single-mode fiber
3. Twinax cabling is used

The objectives for both 40 and 100 GbE are the same; support the application 
over multimode fiber at least 100 meters, over single mode fiber at least 
10 kilometers and a longer reach 40 kilometers, and over balanced copper 
cabling (Twinax) up to at least 7 meters.  One thing to keep in mind is that 
100GBASE-SR4 is supported at least 100 meters over multimode fiber when 
using OM4 but only 70 meters over OM3.

The PMDs are summarized in table 3 for 40 GbE and table 4 for 100 GbE. 
The tables summarize the signaling, media and distance for both 40 Gigabit 
Ethernet and 100 Gigabit Ethernet.

Table 3: Signaling, Media and Distance for 40 Gigabit Ethernet PMDs

40 Gigabit Ethernet

PMD Name 40GBASE-SR4 40GBASE-LR4 40GBASE-ER4 40GBASE-CR4

Signaling 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps 4 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
0.5 – 100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Table 4: Signaling, Media and Distance for 100 Gigabit Ethernet PMDs

100 Gigabit Ethernet

PMD 100GBASE-SR4 100GBASE-SR10 100GBASE-LR4 100GBASE-ER4 100GBASE-CR10

Signaling 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps 4 x 25 Gbps 4 x 25 Gbps 10 x 10 Gbps

Media Parallel MMF Parallel MMF Duplex SMF Duplex SMF Twinax

Distance
100m OM4/ 
70m OM3

100m OM3 /
150m OM4

10km SMF
40km SMF 7m Twinax

Some key takeaways are that both 40 GbE and 100 GbE require more than two 
fibers for transmission over multimode fiber. 40 GbE requires four transmit 
and four receive multimode fibers, for a total of eight fibers per channel. 
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Glasvezel netwerk - transmissiesnelheid van 40 Gbps tot 100 Gbps

Op basis van de hiervoor vermelde normen gebruiken 
alle 40/100-Gigabit ethernetopties via multimode-
vezels parallelle transmissie, waarvoor meer dan twee 
vezels per kanaal nodig zijn. De vezelconnectiviteit moet 
beschikken over meer dan twee vezels. Dit is een verschil 
in vergelijking met de connectiviteit die wordt gebruikt 
in systemen die tot 10-Gigabit ethernet ondersteunen. 
In dat geval hoeven slechts twee vezels per kanaal te 
worden gebruikt. De meest gebruikte connector voor de 
transmissie over twee vezels is de LC-connector. Dit is de 
enige connector die in de TIA-datacenternorm, ANSI/TIA-
942 en ISO/IEC 11801 3e editie en in het bijzonder ISO/IEC 
11801-5 voor datacenters wordt aanbevolen voor nieuwe 
installaties die twee vezels nodig hebben voor transmissie. 
Deze connector wordt gebruikt voor 10 GbE en lager over 
een multimode-vezel en met de 40/100 GbE singlemode-
opties die eerder werden bekeken.

Doordat er meervoudige transmissiekanalen moeten 
worden ondersteund, is de MDI (Media Dependent 
Interface) die de 802.3ba-norm van IEEE voor 40 GbE- en 
100 GbE-transmissie identificeert (wanneer geen WDM 
wordt gebruikt), de MPO-connector. Dit is de connector 
die door de ANSI/TIA-942 datacenternorm ISO/IEC 
11801 3e Editie en in het bijzonder ISO/IEC 11801-5 
wordt aanbevolen voor datacenters voor toepassingen 
waarvoor met parallelle vezeltransmissie moet worden 
gewerkt. Voor dit type connector worden de termen 'MPO' 
en 'MTP®' door elkaar gebruikt. MPO is de generieke 
naam voor deze Multi-Fibre Push On-connector. MTP is 
een MPO-connector en een gedeponeerd handelsmerk 
van US Conec, Ltd. In de industrie wordt deze als een 
beter presterende connector beschouwd, welke minder 
opnameverlies genereert.= 

MPO-connector

MPO female plug connector �at interface

Fiber cable

Key

Alignment hole

Keyway

Male MDI as a PMD receptacle for mating 
with a female MPO plug connector.  

Alignment pin

MPO-connectoren eindigen meestal in 12 vezels. 24 vezels 
is ook een mogelijkheid. Er is een polariteitssleutel voorzien 
voor het behoud van de polariteit. (Polariteit wordt verder 
in deze paper meer gedetailleerd behandeld in de rubriek 
'Overwegingen in verband met vezels bij migratie naar 
40/100-Gigabit ethernet'). De connector is voorzien van 
nauwkeurigheidsuitlijningspennen of gaten, die ervoor moeten 
zorgen dat alle vezels goed uitgelijnd zijn ten opzichte van de 
overeenstemmende connector. Of er pennen of gaten worden 
gebruikt, wordt in de meeste gevallen bepaald door het type 

40/100-Gigabit 
ethernetconnectiviteit en kabel 

100GBASE-LR4 en 100GBASE-ER4 definiëren ook een 
golflengtebereik voor elk kanaal. Het golflengtebereik is voor 
beide 100GBASE PMD's gelijk, zoals blijkt uit tabel 5. Deze 
bereiken zijn gebaseerd op centrale frequenties die deel 
uitmaken van het frequentienet dat in de ITU-T G.694.1-norm 
wordt gedefinieerd. Deze norm definieert een set frequenties 
die worden gebruikt om de toegelaten centrale frequenties aan 
te duiden ter ondersteuning van DWDM-toepassingen (Dense 
Wavelength Division Multiplexing). Deze norm ondersteunt 
verscheidene kanaalafstanden, gaande van 12,5 GHz tot 100 
GHz en breder, te beginnen bij 193,1 THz. 100GBASE-LR4 en 
100GBASE-ER4 kanalen gebruiken centrale frequenties van 229 
THz tot 231,4 THz en liggen 800 GHz uit elkaar.

In tabel 5 worden de centrale frequentie, de correlerende 
centrale golflengte en het golflengtebereik voor elk 100GBASE-
LR4- en 100GBASE-ER4-kanaal weergegeven.

Tabel 5: WDM-laantoekenning (Wavelength-Division-
Multiplexed)

The newer 100 GbE PMD, 100GBASE-SR4, uses the same cable plant (eight 
fibers) that 40 GbE uses providing a seamless migration path. The single-
mode options for 40 GbE and 100 GbE require multiple-lane transmission 
as well. 40 Gigabit Ethernet over single-mode uses four transmit lanes and 
four receive lanes, each transmitting at 10 Gbps. 100 Gigabit Ethernet over 
single-mode uses four transmit and four receive lanes, each transmitting 
at 25 Gbps. IEEE 802.3ba, the 40 Gbps and 100 Gbps Ethernet transmission 
standard, specifies signaling over single-mode fiber using wavelength division 
multiplexing (WDM) transmission. This means that for 40 GbE and 100 GbE 
over single-mode fiber, each of the four lanes is transmitted at a different 
wavelength.

40GBASE-LR4 transmission is defined by a center wavelength and 
wavelength range for each lane. The center wavelengths used for the four 
lanes are members of the CWDM (Conventional/Course Wavelength Division 
Multiplexing) grid defined in the ITU-T G.694.2 standard. This standard 
defines a channel spacing grid using wavelengths from 1271 to 1611 nm, 
with a channel spacing of 20nm. Table 5 shows the center wavelength and 
wavelength range for each 40GBASE-LR4 transmission lane.

100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4 define a wavelength range for each lane 
also. The wavelength range is the same for both 100GBASE PMDs as shown 
in table 5. These ranges are based on center frequencies that are part of the 
frequency grid defined in the ITU-T G.694.1 standard. This standard defines a 
set of frequencies used to designate allowed central frequencies to support 
dense wavelength division multiplexing (DWDM) applications This standard 
supports a variety of channel spacing ranging from 12.5 GHz to 100 GHz and 
wider, beginning at 193.1 THz. 100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4 lanes use 
center frequencies from 229 THz to 231.4 THz and are spaced at 800 GHz.

Table 5 shows the center frequency, correlating center wavelength and 
wavelength range for each 100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4 lane.

Table 5: Wavelength-Division-Multiplexed Lane Assignments

40GBASE-LR4 100GBASE-LR4 and 100GBASE-ER4

Lane
Center  
Wavelength

Wavelength  
Range

Center  
Frequency

Center  
Wavelength

Wavelength  
Range

L0 1271 nm
1264.5 to 
1277.5 nm

231.4 THz 1295.56 nm
1294.53 to 
1296.59 nm

L1 1291 nm
1284.5 to 
1297.5 nm

230.6 THz 1300.05 nm
1299.02 to 
1301.09 nm

L2 1311 nm
1304.5 to 
1317.5 nm

229.8 THz 1304.58 nm 1303.54 to 
1305.63 nm

L3 1331 nm
1324.5 to 
1337.5 nm

229 THz 1309.14 nm 1308.09 to 
1310.19 nm

Since the different wavelengths do not interfere with each other when 
transmitted on a single fiber, all four can be transmitted over one fiber.  If 
the four lanes of the signal were transmitted at the same wavelength then 
four fibers are needed to separate the lanes as in parallel transmission over 
multimode. The four receive lanes also use WDM transmission so 40 GbE and 
100 GbE channels over single-mode only require a total of two fibers; one 
transmit fiber and one receive fiber. These cables typically use LC connectors.  
There is no requirement to associate a particular electrical lane with a 
particular optical lane since the transceiver is capable of receiving lanes in 
any order.

Both 40 GbE and 100 GbE have a copper option for up to 7 meters using 
Twinaxial cable. 802.3ba does not define a twisted-pair option. 

40/100 GIGABIT 
ETHERNET 
CONNECTIVITY 
AND CABLE
Based on the standards just 
reviewed, all 40/100 Gigabit Ethernet 
options over multimode fiber use 
parallel transmission, requiring 
more than two fibers per channel. 
Fiber connectivity must be able to 
terminate more than two fibers. This 
is a departure from connectivity used 
in systems supporting up to 10Gigabit 
Ethernet, which only requires a total 
of two fibers per channel. The most 
common connector for transmission 
over two fibers is the LC. This is 
the only connector recommended 
for new installations requiring two 
fibers for transmission in the TIA 
data center standard, ANSI/TIA-942. 
This connector is used for 10 GbE 
and below over multimode fiber, as 
well as the 40/100 GbE single-mode 
options reviewed previously.

With the need to support multiple 
transmission paths, the Media 
Dependent Interface (MDI) identified 
by the IEEE 802.3ba standard for 40 
GbE and 100 GbE transmission (when 
not using WDM) is the MPO style 
connector. The MPO connector is 
the connector recommended by the 
ANSI/TIA-942 data center standard, 
for applications requiring parallel 
fiber transmission. The terms “MPO” 
and “MTP®” are used interchangeably 
for this style of connector. MPO is 
the generic name for this Multi-
Fiber Push On connector style. MTP 
is an MPO-style connector and a 
registered trademark of US Conec, 
Ltd.  It is considered in the industry 
to be a better performing connector 
with lower insertion loss.

5
Notes: MTP® is a registered trademark of US Conec, Ltd.

Aangezien de verschillende golflengten geen onderlinge 
interferentie veroorzaken wanneer ze over één enkele vezel 
worden verstuurd, kan voor alle vier dezelfde vezel worden 
gebruikt. Als alle vier de signaalkanalen op dezelfde golflengte 
worden verstuurd, zijn er vier vezels nodig om de kanalen te 
scheiden (net als in de parallelle transmissie over multimode). 
De vier ontvangstkanalen maken ook gebruik van WDM-
transmissie, zodat 40 GbE en 100 GbE kanalen over singlemode 
slechts in totaal twee vezels nodig hebben: één verzendingsvezel 
en één ontvangstvezel. Deze kabels zijn meestal voorzien van 
LC-connectoren. Er hoeven geen speciale eisen te worden 
nageleefd om een specifiek elektrisch kanaal met een specifiek 
optisch kanaal te combineren, aangezien de zendontvanger 
kanalen in ongeacht welke volgorde kan ontvangen.

Zowel 40 GbE als 100 GbE beschikken met een Twinaxial-
kabel over een koperen optie voor een afstand tot 7 m. 802.3ba 
definieert geen 'twisted pair'-optie.

Opmerkingen: MTP® is een gedeponeerd handelsmerk van US Conec, Ltd.
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Optie B en C maken gebruik van twee MPO-connectoren met 
12 posities. Optie B, die in de afbeelding hieronder wordt 
weergegeven, maakt gebruik van interfaces naast elkaar. 
De 10 posities in het midden van de interface rechts worden 
gebruikt voor de ontvangst en de 10 posities in het midden van 
de interface links worden gebruikt voor de verzending.

Optie C is vergelijkbaar met optie B, maar maakt gebruik van de 
gestapelde opstelling, zoals in de afbeelding hieronder wordt 
weergegeven. De tien posities in het midden van de bovenste 
connector worden gebruikt voor de ontvangst en de tien posities 
in het midden van de onderste connector voor de verzending.

Fabrikanten van apparatuur spelen meestal een essentiële 
rol in de toepassing van een specifieke MDI-optie (Media 
Dependent Interface). Optie A, de enkele MPO met 24 posities, 
beschikt bijvoorbeeld over meer aansluitingen op een kleinere 
oppervlakte, waardoor deze oplossing complexer en daardoor 
ook duurder is om te produceren. Optie B, twee MPO-
connectoren met 12 vezels die naast elkaar worden opgesteld, 
heeft twee keer zoveel breedte nodig als de andere twee opties. 
Optie C, twee gestapelde MPO-connectoren met 12 posities, is 
dubbel zo smal als optie B, maar neemt meer verticale ruimte 
in wanneer extra rack units worden toegevoegd.

Bij 100GBASE-SR10 (100 GbE over multimode) moeten in 
totaal 20 vezels worden gebruikt (10 voor verzending en 10 
voor ontvangst). De positietoewijzingen worden hieronder 
weergegeven. U hebt de keuze uit drie verschillende opties, 
waarbij de eerste - met één enkel stopcontact - in de afbeelding 
hieronder als Optie A wordt weergegeven. Optie A wordt door 
IEEE aanbevolen. De opties met twee stopcontacten: Optie B en 
Optie C zijn alternatieven.
Optie A maakt gebruik van een MPO-connector met 24 posities, 
waarvan de 10 posities in het midden bovenaan worden 
toegekend voor ontvangst en de 10 posities in het midden 
onderaan voor verzending, zoals in de afbeelding hieronder 
wordt weergegeven.

Glasvezel kanaaltoewijzingen 100G-BASE-SR10 Optie A: 
Enkele connector (aanbevolen)

Glasvezel kanaaltoewijzingen 40G-BASE-SR4

Glasvezel kanaaltoewijzingen 100G-BASE-SR10 Optie B: 
Naast elkaar (alternatief) 

Glasvezel kanaaltoewijzingen 100G-BASE-SR10 Optie C: 
Gestapelde opstelling 

Tx Tx Tx Tx Rx Rx Rx Rx

component (bv. cassette, adapterpaneel, trunkkabel) dat 
wordt gebruikt. Pennen worden meestal gebruikt op vaste 
componenten zoals cassettes. Als ze niet grondig worden 
gereinigd, bestaat het risico dat er zich na verloop van tijd 
vuil rond de pennen begint te verzamelen, waardoor de twee 
componenten niet goed meer op elkaar passen.
IEEE 802.3ba identificeert specifieke posities op een MPO-
connector die voor verzending en ontvangst moet worden 
gebruikt. De vier vezeloptische kanalen voor het verzenden en 
de vier vezeloptische kanalen voor het ontvangen van 40GBASE-
SR4 (40 GbE over multimode) moeten de posities innemen die 
in de afbeelding hieronder worden weergegeven.
Gezien vanaf het uiteinde van de MPO (met de polariteitssleutel 
bovenaan) nemen de vezeloptische kanalen voor het verzenden 
de vier linkse posities en de vezeloptische kanalen voor het 
ontvangen de vier rechtse posities in. Er zijn acht actieve 
kanalen terwijl er in totaal twaalf posities beschikbaar zijn. De 
middelste vier worden niet gebruikt.



66

10G 40G 100G  (-SR10) 100G  (-SR4)

Signaalverzending 10Gb 10Gb x 4 10Gb x 10 10 Gb x 4

Lasertype VCSEL VCSEL Array VCSEL Array VCSEL Array

Vezeltype OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4 OM3/OM4

Connector 2 LC's MPO met 12 vezels (2) MPO's met 12 vezels of MPO met 
24 vezels

MPO met 12 vezels

Aantal benodigde vezels 

2 vezels 8 vezels 20 vezels 8 vezels

Maximale afstand OM3: 300 m
OM4: 550 m

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 100 m
OM4: 150 m1

OM3: 70 m
OM4: 100 m

1. 150 m over OM4 vereist het gebruik van connectoren met een laag verlies. Dit wordt besproken in de rubriek over kanaalinsertie.

Overwegingen in verband 
met vezels bij migratie naar 
40/100-Gigabit ethernet
Multimode glasvezelnetwerken zijn al een hele tijd de meest 
rendabele glasvezeloplossingen voor gebruik in datacenters, omdat 
de zendontvangers die erbij worden gebruikt, veel goedkoper zijn dan 
singlemode-zendontvangers. Multimode-zendontvangers maken 
gebruik van een lichtbron met een VCSEL-laser ('vertical cavity 
surface emitting laser'), die gemakkelijk kan worden geproduceerd 
en verpakt. Multimode glasvezelnetwerken hebben een korter 
bereik dan singlemode netwerken, maar in de praktijk moet meestal 
minder dan 150 m worden overbrugd. Onderzoek heeft uitgewezen 
dat meer dan 80 % van de verbindingen van datacenters hoogstens 
100 meter lang is. Hoewel singlemode-kabels minder duur zijn, is 
het multimode-alternatief nog altijd goedkoper wanneer men de 
totale systeemkosten van beide systemen mee in rekening brengt.

In tabel 6 hieronder worden een aantal courante benaderingen 
samengevat, die in datacenters worden toegepast. Elke benadering 
maakt gebruik van transmissies met een korte golflengte (850 nm) 
over multimode-vezels.

Het glasvezelnetwerk moet als OM3 of OM4 MMF worden ontworpen 
als er plannen bestaan om toepassingen van meer dan 10 Gbps te 
ondersteunen. OM3 ondersteunt 10 GbE tot 300 m, maar ondersteunt 

Tabel 7: Maximaal kanaalopnameverlies

40 GbE alleen tot 100 m. OM3 ondersteunt de 100GBASE-SR10 PMD 
tot 100 m, maar ondersteunt 100GBASE-SR4 slechts tot 70 m. Dit is 
ook een element waarmee rekening moet worden gehouden. OM4 
ondersteunt 10 GbE tot 550 m, maar ondersteunt 40 GbE slechts tot 
150 meter. OM4 ondersteunt de 100GBASE-SR10 PMD tot 150 m, 
maar ondersteunt 100GBASE-SR4 slechts tot 100 m. 

Als er plannen zijn in verband met de ondersteuning van 40 GbE en/
of 100 GbE in de toekomst, kan het kanaal niet worden ontworpen 
voor de maximale afstanden waarover 10G kan worden ondersteund. 
Als het datacenter werkt met afstanden van meer dan 70 m, is het 
wellicht verstandig om OM4 te gebruiken, aangezien deze oplossing 
10 GbE tot 100 GbE ondersteunt over een afstand van minstens 100 
m. Ontwerp een systeem altijd op basis van de toepassing waarvoor 
de strengste eisen gelden (meestal de hoogste datasnelheden) - 
zelfs als de toepassing pas in de toekomst zal worden ingevoerd.

Naast de keuze van het vezeltype (OM3 of OM4) zijn er meerdere 
andere belangrijke criteria waarmee u rekening moet houden bij de 
selectie van componenten voor een glasvezel bekabelingssysteem. 
Enkele voorbeelden daarvan zijn het opnameverlies van het kanaal, 
de polariteit en de uitlijningspennen.

Naam PMD Vezeltype Totaal aantal 
vezels

Max. lengte 
verbinding  
(m)

Max. kanaal-
opname 
verlies (dB)

10 GbE 10GBASE-SR OM3 2 300 2,6

40 GbE 40GBASE-SR4 OM3 8 100 1,9

40 GbE 40GBASE-SR4 OM4 8 150 1,5

100 GbE 100GBASE-SR4 OM3 8 70 1,9

100 GbE 100GBASE-SR4 OM4 8 100 1,9

100 GbE 100GBASE-SR10 OM3 20 100 1,9

100 GbE 100GBASE-SR10 OM4 20 150 1,5

Het opnameverlies ('insertion loss', 
IL) van de kabel (gespecificeerd 
als decibels per kilometer of dB/
km), het opnameverlies van alle 
overeenkomstige connectorparen en 
het opnameverlies van lassen in dat 
kanaal. Zoals uit de tabel hiernaast 
blijkt, daalt het totale insertion loss 
van het kanaal of het loss budget 
aanzienlijk naarmate de datasnelheid 
van 10 Gbps naar 40/100 Gbps stijgt.

Tabel 6: Gebruikelijke benaderingen van datacenters die gebruikmaken van transmissies met korte golflengte

Channel Insertion Loss/ Loss Budget
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Inzicht in de impact van elke component in het channel loss 
budget is bijzonder belangrijk wanneer kabels en connectoren 
moeten worden geselecteerd. Vaak wordt het ontwerp van het 
kanaal bepaald door de verzwakkingsprestaties van het kanaal 
en de bandbreedte. Een connector kan een aanzienlijke impact 
hebben op het totale kanaalbudget.

Op de afbeelding hieronder krijgt u een zicht op de totale 
verliesbudgetten voor een kanaal van 100 m bij verschillende 
datasnelheden die vaak voorkomen bij ethernettoepassingen. 
Naarmate de datasnelheden geëvolueerd zijn van de 100 Mbps 
op ethernet gebaseerde systemen naar de 10 Gbps op ethernet 
gebaseerde systemen van vandaag, zijn de vezeloptische 
verliesbudgetten aanzienlijk gedaald van 11 dB tot 2,6 dB. 
40/100-Gbps ethernetsystemen beschikken over een nog 
kleiner budget van 1,9 dB bij gebruik van OM3 of van 1,5 dB bij 
gebruik van OM4.

Totaal kanaalopnameverlies per toepassing

Als we een kanaal met 3 connectorparen bekijken, stijgt het 
verliesbudget tot 1,85 dB ((3,5db/km * 0,1 km) + (0,5 * 3)), zoals 
in de afbeelding hieronder wordt weergegeven. Dat is meer dan 
70 % van het 10 Gbps-budget en bijna het volledige 40/100-Gbps-
budget. Dit resultaat zou hoger liggen dan het verliesbudget 
met OM4 over een afstand van 150 m, wat 1,5 dB bedraagt ten 
gevolge van de langere afstand. Hiermee wordt aangetoond dat 
het opnameverlies van een connector bijzonder belangrijk is.

Het is belangrijk om de beschikbare keuzen grondig met 
elkaar te vergelijken. Als het IL van één component kan 
worden verkleind, is er ruimte voor extra verlies in een andere 
component. Als u bijvoorbeeld OM4 over een afstand van slechts 
100 m in plaats van 150 m gebruikt, zal het verlies van de kabel 
kleiner zijn, aangezien het IL rechtstreeks verbonden is met de 
afstand (dB/km). Hierdoor komt er plaats vrij voor nog meer 
overeenstemmende connectorparen. Alle winst op het vlak van 
het IL kan evenwel gemakkelijk worden tenietgedaan door de 
keuze voor connectorcomponenten van een lagere kwaliteit.

Als we twee voorbeelden van kanaalopnameverliesbudgetten 
voor 2 en 3 overeenstemmende paren bekijken (inclusief het 
kabelverlies voor een verbinding van 100 m bij 850 nm), is het 
belang van connectorverlies duidelijk zichtbaar.
Op basis van het standaardverlies voor een multimode-
vezelkabel (OM3/OM4, 850 nm) van 3 dB/km (ISO/IEC 11801 
3e editie-Q2 2017) en een gemiddelde van een verlies van 0,50 
dB per overeenstemmend connectorpaar (TIA-normen laten 
een maximaal verlies van 0,75 dB en tot 4 aansluitingen toe), 
bedraagt het berekende verlies voor een kanaal van 100 m met 
2 overeenstemmende connectorparen 1,35 dB ((3,5db/km * 
0,1 km) + (0,5 * 2)). Wanneer we deze waarden toepassen op 
de verliesbudgetten - zoals in de afbeelding hieronder wordt 
weergegeven - zien we dat dit niet significant is voor 100 
Mbps-systemen. Het opnameverlies neemt evenwel iets meer 
dan de helft van het 10G-budget en bijna drie kwart van het 
40/100-Gbps-budget voor zijn rekening.

Polariteit

Vergeet niet om rekening te houden met de juiste polariteit. Het 
behoud van de juiste polariteit garandeert de beschikbaarheid van 
een optisch pad van de transmissiepoort van het ene toestel naar 
de ontvangstpoort van het andere toestel. Dit wordt de 'polarity flip' 
genoemd. Er bestaan verschillende methoden om de polariteit te 
behouden, maar het is mogelijk dat de verschillende methoden 
niet combineerbaar zijn.
In de TIA-normen ISO/IEC 14763-2 'planning en installatie' worden 
drie methoden voorgesteld: de methoden A, B en C. Verschillende 
fabrikanten gebruiken hiervoor hun eigen methode.

Bij elke methode moet een specifieke combinatie van componenten 
worden toegepast om de polariteit te behouden. In de 
veronderstelling dat gebruik wordt gemaakt van duplex-signalen, 
een MPO-backbonekabel, cassettes en verbindingskabels, krijgt 
u in de volgende lijst een overzicht van de componentopties 
die worden gebruikt in specifieke combinaties voor elk van de 
polariteitsmethoden.

De opties voor componenten zijn de volgende:
• MPO-to-MPO-backbonekabels: Type A, B of C
• MPO-to-LC-cassettes: Methode A of methode B
• Verbindingskabels: Type A-to-A of Type A-to-B

11.0 dB

100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps 40/100 Gbps
(OM3)

2.6 dB 1.9 dB
3.0 dB

11.0 dB
1.35 dB

insertion loss

100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps 40/100 Gbps
(OM3)

2.6 dB 1.9 dB
3.0 dB

Kanaalopnameverlies in een kanaal van 100 m met 2 overeenstemmende 
connectorparen

100 Mbps 1 Gbps 10 Gbps 40/100 Gbps
(OM3)

1.85 dB
insertion loss

11.0 dB

2.6 dB 1.9 dB
3.0 dB

Kanaalopnameverlies in een kanaal van 100 m met 3 overeenstemmende 
connectorparen

A-to-A Patch Cord

A

B

A

B

B

A

B

AA-to-B Patch Cord

A-to-A- en A-to-B-verbindingskabels
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Mogelijke vezeloplossingen bij migratie naar 40/100-Gigabit ethernet

Uitlijningspennen

Wanneer connectorpluggen met uitlijningspennen op 
elkaar worden afgestemd (bv. de MPO-connector), is het van 
essentieel belang dat slechts een van de twee pluggen met 
pennen uitgerust is. Want alle bekende zendontvangers die 
met MPO-pluggen werken, zijn voorzien van pennen; er kunnen 
met andere woorden alleen pluggen zonder pennen worden op 
geplaatst.

Polariteit wordt een complexere uitdaging wanneer naar 40/100 
GbE wordt gemigreerd, want dan wordt duplex-transmissie door 
parallelle transmissie vervangen. In parallelle vezeloptische 
verbindingen zijn meerdere transmitters in één module, 
meerdere vezels in de vezelarrayconnectoren en meerdere 
ontvangers in één module geïntegreerd. Daarbij is het ook 
mogelijk dat meerdere transmitters en ontvangers samen in 
één zendontvangermodule geïntegreerd zijn.
In de ANSI/TIA-568 ISO/IEC 14763-2 norm omvatten de drie 
methoden (A, B en C) ook verbindingen die parallelle signalen 
in één rij gebruiken (MPO met 24 vezels). Arrayconnectoren zijn 
zo ingesteld, dat ze de polariteit behouden. In de afbeelding 
hieronder wordt een ingestelde MPO-connector weergegeven.

De connector met pennen bevindt zich meestal in het paneel, 
zodat de pennen niet gemakkelijk beschadigd kunnen raken 
(d.w.z. de vaste connector is voorzien van pennen en de 
connector op/aan kabels zijn niet voorzien van pennen). 
Cassettes zijn meestal voorzien van pennen; trunkkabels niet.

Neem hiervoor contact op met Legrand, want het is mogelijk 
dat voor uw ontwerp uitzonderingen zullen moeten worden 
toegepast.
Als ze niet grondig worden gereinigd, bestaat het risico dat 
er zich na verloop van tijd vuil rond de pennen begint te 
verzamelen, waardoor de twee componenten niet goed meer 
op elkaar passen.

Bij gebruik van duplex-signalen gebruikt een polariteitsplan 
volgens methode A bijvoorbeeld een cassette van methode 
A, een trunkkabel van type A en een verbindingskabel van 
het type A-to-B aan het ene uiteinde van het kanaal en 
een verbindingskabel van het type A-to-A aan het andere 
uiteinde. De 'flip' van verzending naar ontvangst gebeurt in 
de verbindingskabel aan één uiteinde. Methode B gebruikt 
een cassette van methode B en een trunkkabel en een A-to-
B-verbindingskabel aan elk uiteinde, aangezien de 'flip' in de 
cassette en de trunkkabel gebeurt. Methode C gebruikt een 
cassette van methode A met een trunkkabel van type C en A-to-
B-verbindingskabels aan elk uiteinde. De 'flip' vindt alleen in de 
trunkkabel plaats.

IEEE heeft momenteel nog enkele projecten lopen voor zowel 
koper- als glasvezeltoepassingen. Een belangrijke toepassing met 
vezel waar momenteel wordt aan gewerkt, is 400 GbE. Het doel 
van dit project bestaat erin om specificaties voor fysieke lagen te 
voorzien, die de volgende verbindingsafstanden ondersteunen:

Minstens 100 m over MMF
Minstens 500 m over SMF
Minstens 2 km over SMF 
Minstens 10 km over SMF

De eerste fase van 400 GbE over MMF gebruikt 16 kanalen voor 
de transmissie in beide richtingen (in totaal 32 kanalen), waarbij 
elk kanaal data bij 25 Gbps verzendt. Om deze ontwikkeling te 
ondersteunen, publiceerde TIA eind 2015 een norm voor MPO-
arrayconnectoren met 16 en 32 vezels: ANSI/TIA-604-18 (FOCUS 
18).

Om een kost- en prestatiemigratiepad naar 400 GbE te voorzien, 
voegde IEEE ondersteuning voor Gbps met twee kanalen en 200 
Gbps met vier kanalen toe. Soms wordt hiervoor de afkorting 
NGOATH (Next Generation One and Two Hundred) gebruikt. 
Beide zijn gebaseerd op 50 Gbps kanaalwaarden. Naar aanleiding 
hiervan definieert IEEE ook een 50 Gbps PHY met één kanaal met 
ondersteunde afstanden van minstens 100 m over multimode 
vezels, samen met opties voor 2 en 10 km over singlemode-vezels.

Deze 100 GbE met twee kanalen wordt over een multimode-
vezel ondersteund tot een afstand van minstens 100 m en tot een 
afstand van minstens 500 m over een singlemode-vezel. Ook 200 
GbE zal over een afstand van minstens 100 m over multimode-
vezel worden ondersteund. Men zal de keuze hebben uit meerdere 
singlemode-opties, inclusief de ondersteuning voor een afstand 
van minstens 500 m met parallelle singlemode-vezel met 4 
kanalen (vier parallelle vezels), voor een afstand van minstens 
2 km over duplex singlemode-vezel en voor een afstand van 
minstens 10 km over duplex singlemode-vezel.

Midden 2016 werd de breedband MMF TIA-standaard voor 
publicatie goedgekeurd. Deze nieuwe norm specificeert een met 
laser geoptimaliseerde optische vezel met grote bandbreedte en 
een corediameter van 50 μm/claddingdiameter van 125 μm, die 
werd geoptimaliseerd om de prestaties voor transmissiesystemen 
met enkele of met meerdere golflengten in de buurt van 850 nm 
tot 950 nm te verhogen. De feitelijke werkingsstrook loopt van 850 

Wat er nog aan staat te komen

MPO Ferrule Alignment Pin Holes Key shown up 
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Position 12 Position 1 

MPO-plugvezelposities kijkend naar koppelvlak met de sleutel omhoog

MPO-connector met geïnstalleerde pennen

Alignment
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nm tot 953 nm. De EMB-bandbreedte (Effective Modal Bandwidth) 
voor deze nieuwe vezel wordt bij de onderste en de bovenste 
golflengten gespecificeerd: 4700 MHz•km bij 850 nm en 2470 
MHz•km bij 953 nm. ISO/IEC 11801-1 kende de OM5-aanduiding 
voor dit type vezels toe.

Dit is een belangrijke norm voor multimode-vezel, aangezien 
hiermee WDM (Wavelength Division Multiplexing) mogelijk wordt 
over de multimode vezel. Aangezien de vezel geoptimaliseerd 
is voor korte golflengten, wordt de division multiplexing van de 
golflengte die over multimode-vezel wordt gebruikt, meestal 
SWDM (Short Wavelength Division Multiplexing) genoemd. Tot 
nog toe werd WDM alleen gebruikt bij singlemode-vezel. WDM is 
belangrijk omdat dit een van de vier manieren is om de datasnelheid 
op te voeren: WDM, parallelle transmissie met meerdere vezels, 
verhoogde modulering en het gebruik van codering op meerdere 
niveaus. 

In tabel 8 krijgt u een zicht op de manier waarop deze nieuwe norm 
vezeloptische installaties voor huidige en in de ontwikkelingsfase 
verkerende ethernetnormen kan beïnvloeden. De huidige 40 GbE 
(40GBASE-SR4) norm, die gebruikmaakt van een korte golflengte 
over multimode-vezel (MMF), gebruikt een kanaalsnelheid van 
10 Gbps met acht vezels: vier vezels voor de verzending en vier 
vezels voor de ontvangst. Met WBMMF - dat vier golflengten (vier 
kanalen) ondersteunt - wordt het aantal verzendingsvezels van vier 
naar één teruggebracht. Hetzelfde geldt voor de ontvangstvezels. 
De glasvezel kabelinstallatie wordt daardoor van acht vezels naar 
twee teruggebracht. 100GbE is nog een beter voorbeeld, omdat 
de originele norm die in 2010 werd vrijgegeven (100GBASE-
SR10), een totaal van 20 vezels (10 verzending en 10 ontvangst) 
vereiste met een kanaalsnelheid van 10Gbps. In 2015 werd een 
nieuwe 100GbE-norm (100GBASE-SR4) gepubliceerd, die een 
kanaalsnelheid van 25Gbps specificeerde, waardoor het aantal 
vezels tot acht kon worden teruggebracht - hetzelfde aantal als 
bij 40GbE. Dit is een voorbeeld van de manier waarop een hogere 
modulering het aantal vezels kan beperken. Wanneer SWDM met 
de nieuwe WBMMF wordt gebruikt, zal het aantal vezels van de 
glasvezel installatie voor 100 GbE met een kanaalsnelheid van  
25 Gbps naar twee kunnen worden teruggebracht. Zowel 40 GbE 
als 100 GbE wordt hierbij tot duplex-transmissie herleid.

Zoals eerder al werd vermeld, zal Fase I van de 400GbE (IEEE 
802.3bs)-norm de transmissie over multimode specificeren door 
middel van parallelle transmissie met een kanaalsnelheid van 
25 Gbps. Hiervoor zullen in totaal 32 vezels nodig zijn. Wanneer 
SWDM over WBMMF wordt gebruikt, wordt het aantal vezels 
teruggebracht tot 8 - 25 % van het aantal vezels die in Fase I nodig 
waren.

Daarnaast vinden heel wat ontwikkelingen plaats binnen Fibre 
Channel, een snelle netwerktechnologie die voornamelijk wordt 
gebruikt om opslagruimten van computerdata met elkaar te 
verbinden. Intussen werd 32G Fibre Channel (GFC) gepubliceerd en 
worden sinds het derde kwartaal van 2016 zendontvangers getest. 
Daarbij wordt gestreefd naar een verbindingsafstand van 100 m 
over OM4 en 70 m over OM3. 32 GFC maakt nog altijd gebruik van 
seriële transmissie met 2 vezels. In de toekomst zal het dezelfde 
SFP-zendontvangermodules (Small Form Factor Pluggable) met 
LC glasvezel connectoren gebruiken. Deze oplossing zal compatibel 
zijn met eerder uitgebrachte 8 GFC- en 16 GFC-systemen. 
In het kader van een nieuw project wordt momenteel ook naar 
de mogelijkheden van 128 GFC gekeken. Fibre Channel haalt 

normaal gezien een dubbel zo hoge snelheid (8 GFC, 16 GFC, 32 
GFC, enz.), maar 128 GFC zal op 32 GFC gebaseerd zijn. 128 GFC 
zal 4 x 32 GFC gebruiken. Een poort zal dan in staat zijn om een 
autonegotiation uit te voeren van 128 GFC terug naar 32 GFC en 16 
GFC zonder dat de gebruiker daarvoor moet tussenkomen. 

Er worden momenteel ook gesprekken gevoerd over de 
mogelijkheid om 64 GFC en 256 GFC te combineren. Daarnaast 
wordt gekeken naar de mogelijkheid om een SWDM MMF-optie 
te gebruiken op basis van breedband MMF TIA-492AAAE. Deze 
zal dan wel compatibel moeten zijn met bestaande 32 GFC-
oplossingen.

Voordat u een product voor het ontwerp van uw datacenter 
selecteert, moet u bepalen welke de snelste toepassing is die 
uw gestructureerde bekabeling moet ondersteunen. Voor korte 
afstanden worden vaker multimode-vezelsystemen gebruikt 
dan singlemode-systemen omdat ze rendabeler zijn. Selecteer 
hiervoor minstens OM3. OM4 biedt echter ondersteuning voor 
langere afstanden of een groter aantal verbindingen over kortere 
afstanden. Een aantal nieuwe toepassingen worden alleen door 
OM4 ondersteund tot een afstand van 100 m. Let daarom op de 
eisen met betrekking tot de toepassing en de afstand.

Breedband multimode-vezel heeft een enorme invloed op 
de vezeloptische kabelinstallatie. Zolang er zendontvangers 
beschikbaar zijn, kunnen twee vezels tot 100 GbE met 
duplextransmissie ondersteunen. Als een zendontvanger 50 Gbps 
per kanaal kan ondersteunen met SWDM over breedbandvezel, 
zou zelfs de nieuwe 200 GbE duplextransmissie kunnen gebruiken 
(2 vezels in totaal). Breedband multimode-vezel vereist 25 % van 
het totale aantal OM4-vezels om toepassingen te ondersteunen 
die traditioneel parallelle transmissie gebruiken (meerdere 
verzendings- en meerdere ontvangstvezels).

Het type connector wordt bepaald door de transmissie; LC voor 
duplex transmissie en MPO/MTP® voor parallelle transmissie. 
Kanaalopnameverlies is de basis voor het ontwerp; bekijk 
daarom krachtige componenten met een laag verlies.

U moet dan ook rekening houden met de polariteitsmethode die 
moet worden toegepast. Selecteer daarna de juiste componenten 
om die methode te ondersteunen. Als u arrayconnectoren voor 
een parallelle transmissie gebruikt, moet u rekening houden 
met de vraag welke componenten pennen nodig hebben en 
welke niet. U werkt dan best samen met de fabrikant, zodat u er 
zeker van bent dat de juiste componenten worden geselecteerd.

Vergeet niet om minstens evenveel aandacht te besteden 
aan het ontwerp van uw fysieke structuur als van de 
gestructureerde bekabeling. De aansluitingsdensiteit in 
switches, servers en routers is aan het toenemen. Dit betekent 
dat er meer kabels moeten worden beheerd en dat er met hogere 
bedieningstemperaturen moet worden gewerkt, waardoor een 
goed beheerde luchtstroom bijzonder belangrijk wordt. Het juiste 
infrastructuurontwerp is van essentieel belang als u zo lang 
mogelijk van uw netwerk wilt genieten en als u uw investering 
wilt beschermen.

Conclusies
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Bouwproductenverordening
CPR/NEN8012
De Bouwproductenverordening heeft ten doel om het vrije 
verkeer te garanderen van producten die in Europa werden 
gemaakt en om een geharmoniseerde technische taal in te 
voeren waarmee de prestaties en de essentiële kenmerken van 
alle bouwproducten kunnen worden gedefinieerd.

Elektriciteitskabels vormen zelden de oorzaak van een brand, 
maar wanneer ze in een brand betrokken zijn, kunnen ze 
een zeer gevaarlijke component vormen wegens hun grote 
hoeveelheden en wegens het feit dat ze in alle ruimten van 
een gebouw worden aangetroffen. Met een grondige preventie 
en de ontwikkeling van zeer moderne systemen met veilige 
en hoogwaardige componenten in overeenstemming met de 
Bouwproductenverordening kunnen de verspreiding van vuur, 
het gebrek aan zichtbaarheid in ruimten die met rook gevuld 
zijn en de verspreiding van corrosieve en toxische gassen 
worden verminderd of bijna helemaal geëlimineerd.

De Bouwproductenverordening (EU 305/2011) betreft alle 
producten die gemaakt zijn om permanent te worden ingewerkt 
(geïnstalleerd/gebruikt) in gebouwen en andere werken van 
civiele bouwkunde (bv. woningen, industriële en commerciële 
gebouwen, kantoren, ziekenhuizen, scholen, metrosystemen, 
enz.). Een van de kenmerken die in de verordening als belangrijk 
worden beschouwd voor de veiligheid van constructies, is 
volgens de Europese Commissie de brandreactie en de 
brandweerstand van kabels. Daarmee wordt het belang van 
hun gedrag en hun rol in een brand erkend. Het vrijkomen van 
schadelijke stoffen is een van de kenmerken die als belangrijk 
worden beschouwd bij kabels - hoewel momenteel op dit vlak 
geen minimale prestatieniveaus werden vastgelegd. Dit is toe 
te schrijven aan het feit dat kabels geen schadelijke stoffen 
vrijgeven wanneer ze normaal worden gebruikt.
Alle kabels die permanent in constructies worden geïnstalleerd, 
die worden gebruikt om elektriciteit of telecommunicatiedata 
te vervoeren - van welk spanningsniveau dan ook en ongeacht 
of ze met koperen of vezeloptische geleiders zijn uitgerust - 
moeten worden geklasseerd op basis van de klasse van het 
gebouw waarin ze zullen worden geïnstalleerd.

De kabels worden op het vlak van hun brandreactie in 7 
verschillende klassen ingedeeld: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, 
Eca en Fca, herkenbaar aan het subscript 'ca' (kabel) als functie 
van hun afnemende prestaties. Naast deze hoofdclassificatie 
hebben de Europese instanties ook het gebruik van de volgende 
extra parameters geregeld:

•  a = zuurgraad, waarmee het risico wordt gedefinieerd van de 
dampen voor mensen en de corrosiviteit voor voorwerpen. 
Varieert van a1 tot a3

• s = ondoorzichtigheid van de rook. Varieert van s1 tot s3
•  d = neervallen van gloeiende deeltjes die de brand zouden 

kunnen helpen verspreiden. Varieert van d0 tot d2

Voor de klassen Aca tot Cca moet een grondigere controle 
(System 1+) worden uitgevoerd. Deze regelt de initiële controle 
en de continue monitoring van het product en controles van het 
productiecontrolesysteem, terwijl voor de klassen Dca tot Eca 
alleen de initiële productcontrole wordt vastgelegd (Systeem 
3). Klasse F is echter gebaseerd op de eigen verklaring van de 
fabrikant (Systeem 4).
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In de tabel hieronder krijgt u een overzicht van de 
classificatie van kabels conform de testvereisten van 
de Bouwproductenverordening en de relatie tussen 
de kabelclassificatie en de meest representatieve 
installatieruimten.

Euroclass Classificatie-  
criteria

Extra  
criteria 

AVCP-systeem
(Assessment and Verification  
of Consistency of Performance) 

Niet brandbaar
(bv. met mineraal 
isolatiemateriaal)

Aca

EN ISO 1716 
Brutoverbrandings-  
warmte '1+', inclusief: 

• initiële typetests en continu 
toezicht 

• Audit en testen van stalen  
door externe certificatie-instelling 

Fabrieksproductiecontroles  
door fabrikant 

Laag brandgevaar
kabels  
(meerdere niveaus)

B1ca

EN 50399 
Warmteafgifte  
Vlamverspreiding

EN 60332-1-2 
Vlamverspreiding

Rookproductie  
(s1a, s1b, s2, s3)  
EN50399/EN61034-2

Zuurheid 
(a1, a2, a3) 
EN 50267-2-3 

Vlammende druppels 
(d0, d1, d2)  
EN 50399

B2ca

Cca

Dca
'3', inclusief:

• initiële typetests  
door extern laboratorium 

Fabrieksproductiecontroles  
door fabrikant

Standaard kabels Eca
EN 60332-1-2 
Vlamverspreiding

Geen prestaties 
bepaald Fca

EN 60332-1-2 
Vlamverspreiding

'4'  
initiële typetests  
en fabrieksproductiecontroles  
door fabrikant
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