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 RJ45 با کوپلر مادگی/مادگی Cat.6  کابل کشی انعطاف پذیر

و  گیگابیتی   10 اترنت  برای  می تواند   )R&M( ام  اند  آر  از 

بیشتر به کار  رود.

در  فعال  دهنده  توسعه  و  دهنده  ارائه   )R&M( ام  اند  آر 

با  شبکه های  زیرساخت  برای  کشی  کابل  سیستم های  زمینه 

کیفیت باال واقع در Wetzikon سوئیس، محدوده کابل کشی 

محلی )LAN( خود را با یک کوپلر RJ45 با کیفیت باال توسعه 

داده است. کوپلر  RJ45 Cat.6 )کت سیکس ِای( سریع ترین 

پشتیبانی  را  اداری  و  ساختمانی  شبکه های  اطالعات  انتقال 

قابل  کامالً  ای  شبکه  راه اندازی  امکان  کانکتور  این  می کند. 

توسعه با اترنت 10 گیگابیت برثانیه را فراهم می کند. این 

کوپلر برای تمامی کاربردهای معمول در شبکه های داده محلی 

 PoE یا Power over Ethernet و همچنین برای راه اندازی

مناسب است.

ترین  کامپکت  محصول  این  متری،  میلی   27 کوتاه  طراحی  با 

کوپلرRJ45 در بازار است. با توجه به طراحی ویژه این کوپلر 

که از آلومینیوم قالب بندی شده ساخته شده است، برای تمام 

پچ پنل ها، پریزها و باکس های توزیع که در کابل کشی مسی 

R&M به کار می روند، مناسب است. جا زدن آنها در سوکت ها 

تقریباً  یعنی  این  ارائه می دهد.  دیگر  رابط های  با  پلتفرم های 

Cat. 6  /s )کت سیکس ِای / اس( را با هر  می توان کوپلر 

استفاده  مورد  جا  همه  در  و  کرده  ترکیب   RJ45 نگهدارنده 

قرار داد.

کوپلر Cat. 6  /s )کت سیکس ِای / اس( الزامات کانال رده 

EA و پیوند دائم )Permanent Link( را مطابق با استاندارد 

 PoE از   RJ45 کوپلر  می سازد.  برآورده   ISO/IEC11801

نشان  دارای  که   )R&M( ام  اند  آر  کوردهای  پچ  با  همراه 

 )4PPoE( وات   90 عملکرد  سطح  تا  هستند،   PowerSafe

مطابق با IEEE802.3bt پشتیبانی می کند.

کوپلرهای RJ45 برای اتصال پچ کوردها به یکدیگر استفاده 

می شوند. این قابلیت کاربردهای زیادی را ممکن می سازد. با 

طبقات  در  کشی  کابل  های  لینک  می توان  ها  آن  از  استفاده 

اداری را به سرعت با یک پچ کورد اضافی اصالح کرده یا ارتقا 

داد، بدون اینکه به عملیات نصب پر زحمتی نیاز باشد.

این کوپلرها همچنین برای کابل های CP ویژه با یک پالگ و یک 

جک در انتهای نقاط تجمیع و اتصاالت متقاطع مناسب هستند. 

با  باال  با انعطاف پذیری  این اتصاالت را می توان به سرعت و 

ایجاد  کشویی  مکانیزم  از  استفاده  با  کوردها،  پچ  و  کوپلرها 

کورد  پچ  یک  به  که   RJ45 کوپلر  از  استفاده  همچنین  کرد. 

متصل است، در جایی که یک جک نمی تواند متصل شود، ایده 

خوبی است.

سادگی  به   DA یا   Direct Attached رابط  یک  با 

کمک  سازی  کوچک  به  کوپلرها  این  می شود.  انجام 

کرده و تراکم دسته بندی را باال می برد. آر اند ام 

برای  را   snap-in آداپتورهای  و  )R&M( کیستون 

کوپلر کامپکت RJ45 | محصول 

)R&M( جـــدیـــد آر انـــد ام
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کوپلر Cat. 6  /s )کت سیکس ِای / اس( حالل مشکالت برای کاربردهای زیر است:

1- دسترسی انعطاف پذیر ناحیه کاری با پچ کوردهای از پیش سربندی شده

2- گسترش کابل کشی موجود

3- تبدیل پچ کوردها به کابل های نقاط تجمیع

4- قطعه کوپلینگ در اتصاالت متقاطع

ویژگی های کوپلر Cat. 6  /s )کت سیکس ِای / اس( در یک نگاه:

1- پایداری مکانیکی باال / بسیار کم حجم

Direct Attached یا DA 2- رابط کاربری اصلی

)Adapter No.1 و Freenet / Key-Stone / Snap In( 3- آداپتورهای قابل تنظیم

4- می تواند تقریباً در تمام پلتفرم ها مورد استفاده قرار گیرد

5- مطابق با استاندارد ISO / IEC 11801 است

6- الزامات استاندارد 802.3bt برای PoE برآورده می  شود

A
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همه چیز برای جهش کوانتومی تا 40 گیگابیت در شبکه های 

 Cat. جامع  راهکار  است.  آماده  داده  مراکز  و   )LAN( محلی 

8.1 )کت ایت وان( از آر اند ام )R&M(  در این راستا در 

 RJ45 حرکت است. سیستم جدید و با کیفیت مسی با فرمت

می تواند در یک چشم به هم زدن نصب و راه اندازی شود.

 Cat. 8.1 در حال ارائه سیستم کابل کشی )R&M( آر اند ام

کانکشن  شامل  سیستم  این  است.  بازار  به  وان(  ایت  )کت 

ابزار  و   Cat. 8.2 S/FTP کابل نصب  Cat. 8.1، یک  ماژول 

سیم کشی است. لینک های دائمی استاندارد می  توانند مطابق 

با ISO / IEC 11801، رده I و ANSI / TIA-568-C.2-1 با 

ماژول و کابل ایجاد شوند.

مزایای این سیستم برای کاربران این است که سیستم کابل 

کشی Cat. 8.1 )کت ایت وان( یک راهکار جامع و سازگار با 

و  کوردها  پچ   ،RJ45 کانکتورهای  است.  گذشته  راهکارهای 

تجهیزات برای شبکه های داده موجود با کانکشن ماژول های 

Cat. 8.1 )کت ایت وان( جدید منطبق هستند. در مواردی که 

نیاز به تغییر، ارتقا و جابه جایی وجود دارد، کاربران محصوالت 

سیستم کابل کشی Cat. 8.1 )کت ایت وان( عمدتاً در مراکز 

کشی  کابل  انتهای  و  رک  باالی  قسمت  در  خصوص  به  داده 

جدیدی  ابعاد  سیستم،  این  آنجا  در  روند.  می  کار  به  ردیفی 

از انتقال داده را پشتیبانی می کند. یعنی 2000 مگاهرتز و 

.)40GBase-T( اترنت 40 گیگابیت بر ثانیه

 )permanent link( لینک دائمی  با استاندارد، طول  مطابق 

حداکثر می تواند 24 متر و دارای دو کانکتور باشد. دو کمیته 

third-party به آداپتورها و راهکارهای فیبر نوری 

اضافی نیاز ندارند. اگر در آینده دستگاه های سریعتر 

مورد استفاده قرار گیرند، می توانند مستقیماً متصل 

شوند و در این سیستم جای بگیرند.

سیستم همه منظوره 

R&M از Cat. 8.1



استاندارد سازی ISO / IEC SC25 و TIA TR42 طول های 

 )R&M( مختلفی را برای کانال تعیین کرده اند، اما آر اند ام

حداکثر طول کانال را 28 متر در نظر می گیرد.

استاندارد،  با  مطابق  اندازی  راه  و  نصب  و  مشخصات  این  با 

توانایی انتقال داده 40 گیگا بیت بر ثانیه را می توان تضمین 

 )R&M( ام  اند  آر  خصوصیات  به  توجه  با  همچنین  کرد. 

استاندارد  دو  هر  مشخصات  که  می شود  حاصل  اطمینان 

از پچ کوردها مورد  انواع مختلفی  برآورده می شود، حتی اگر 

استفاده قرار گیرند.

محلی  شبکه  کشی  کابل  سیستم  این  از  استفاده  دوم  ناحیه 

)LAN( در ساختمان ها است که به انتقال داده بسیار سریع 

از  وان(  ایت  )کت   Cat. 8.1 سیستم  اینجا  در  دارد.  نیاز 

گیگا  تا 25  )R&M( سطح عملکرد جدیدی  ام  اند  آر  شرکت 

بیت بر ثانیه )25GBASE-T( و طول لینک های تا 50 متر را 

پشتیبانی می کند. بدین ترتیب دو سوم از تمام طول لینک 

 Power استفاده  برای  و  دهد  می  پوشش  را  معمولی  های 

over Ethernet یا PoE نیز مناسب است.

کابل کشی سریع
Cat. 8.1 مبتنی بر طراحی ماژول های تست  کانکشن ماژول 

شده Cat. 6A است و سیم کشی آن به همان راحتی است. با 

ماژول Cat. 8.1 )کت ایت وان(، هادی های مسی با استفاده 

 IDC یا   insulation displacement contacts تکنولوژی 

استفاده  کشی  سیم  ابزار  از  نصابان  می  شوند.  کشی  سیم 

ایجاد  رسانا  سریع  دادن  فشار  برای  کافی  نیروی  تا  می کنند 

شود به این ترتیب هم تکنولوژی IDC پیاده سازی می شود و 

هم به طور همزمان طول های اضافی قطع می شوند.



چه  و  چیست   LSZH کابل 
تفاوتی با سایر کابل ها دارد؟

کابل  اختصار  به  که   Low Smoke Zero Halogen کابل 

LSZH نامیده می شود، به مواد مورد استفاده در پوشش کابل 

و عایق سیم ها اشاره دارد. این کابل های LSZH یا LSF از یک 

ترکیب ترموپالستیک ساخته شده اند و دود محدودی تولید 

هالوژن  بدون  معمولی  کابل های  با  مقایسه  در  که  می کنند 

است. عالوه بر این، هنگامی که در معرض آتش سوزی قرار 

می گیرند، گازهای سمی تولید نمی کنند.

چرا باید از کابل  LSZH استفاده کنیم؟

هنگامی که در یک ساختمان آتش سوزی رخ می دهد کابل های 

خطر  معرض  در  اند،  گرفته  قرار  دیوارها  پشت  در  که  برق 

بزرگی قرار می گیرند. دود و گازهای سمی از یک اتاق به اتاق 

دیگر منتشر می  شوند. در چنین وضعیتی خروج از ساختمان 

به  شروع   PVC کابل  که  هنگامی  همه  از  اول  است.  دشوار 

سوختن می کند، اتاق را پر از دود سیاه غلیظی می کند که پیدا 

کردن راه خروج را تقریباً غیر ممکن می سازد. عالوه بر این بر 

تولید  نیز  هالوژن  گازهای سمی   PVC های  کابل  اثر سوختن 

می شوند. این باعث می شود افراد هوشیاری خود را از دست 

بدهند و قبل از اینکه آتش به آن ها برسد، بمیرند.

کابل های LSZH را می توان برای موارد زیر به کار برد )البته 

کاربرد آن ها به موارد زیر محدود نمی شود(:

• کابل های توان

• کابل های ابزار دقیق

• کابل ها کنترل

• سیم ها ساختمانی

پاسخ  کابل ها  این  مورد  در  رایج  سوال  چند  به  ادامه  در 

می دهیم:

چه تفاوتی بین کابل های LSZH و کابل های LSF وجود دارد؟

Low Smoke Fume یا LSF اصطالح دیگری است که بعضی 

از تولیدکنندگان برای کابل های LSZH استفاده می کنند. این 

کابل ها نیز مانند کابل های LSZH مقدار ناچیزی گازهای سمی 

و دود منتشر می کنند.

چه تفاوتی بین گازهای LSZH یا LSF و کابل های PVC معمولی 

وجود دارد؟

بازدارنده شعله ساخته  ویژه  مواد  از   LSF یا   LSZH گازهای 

شده اند که حاوی هالوژن نیستند. ساختار بدون هالوژن این 

کابل ها آنها را به کابل های سازگار با محیط زیست تبدیل کرده 

است.

امروزه، میانگین زمان رسیدن به شرایط کشنده در 

قبال  اما  است،  دقیقه   3 حدود  سوزی  آتش  هنگام 

این زمان بیش از 15 دقیقه بود. این تغییر به دلیل 

افزایش استفاده از پالستیک در خانه ها است. با این 

حال می توان با اطمینان گفت که دود و گازهای منتشر 

شده با حفظ جان انسان ها ارتباط دارد.



 Low Smoke Fire Retardant یا   LSFRZH کابل 

کابل  خواص  داشتن  بر  عالوه   ،Zero Halogen

این  هست.  نیز  اشتعال  ضد  خاصیت  دارای   ،LSZH

بدان معنی است که این کابل ها در هنگام آتش سوزی 

تا چند  شعله ور نخواهند شد و برخی اوقات بین یک 

ساعت عملیات انتقال اطالعات را در حضور آتش انجام 

خواهند داد.

 FRLS یا Flame Retardant Low Smoke آیا بین کابل های

 LSF/LSZH یا   Low Smoke Zero Halogen کابل های  و 

تفاوتی وجود دارد؟

 LSF یا   LSZH کابل های  هستند.  متفاوت  هم  با  کابل ها  این 

به هنگام سوختن دود واضح تر و رقیق تری تولید می کنند. 

از  راحت تر  خیال  با  و  سریعتر  تا  می کند  کمک  مردم  به  این 

ساختمان بیرون روند. کابل  FRLS مقدار مشخصی از گازهای 

سمی )کمتر از 17 درصد از وزن( را منتشر می کنند. در حالی 

که کابل LSZH هیچ گاز سمی حاوی هالوژن هایی مانند فلوئور، 

بروم و کلر منتشر نمی کند.

آیا کابل های LSZH یا LSF محدوده ولتاژ یکسانی با کابل های 

برق معمولی و ابزار دقیق دارند؟

کابل های LSZH تمام ولتاژ های مختلف از 300 تا 500 ولت 

کابل های سیم  می دهد.  پوشش  دقیق(  ابزار  کابل  )مانند  را 

LV  ولتاژ 600 تا 1000  کشی 450 تا 750 ولت، کابل های 

ولت و کابل های MV تا 33 کیلوولت را پوشش می دهند.

زیاد  معمولی  کابل های  و   LSZH کابل های  قیمت  تفاوت  آیا 

است؟

خیر، تفاوت قیمت در برابر هزینه پروژه و ایمنی بلند مدت آن 

بسیاز ناچیز است.

شرکت آر اند ام )R&M( طبقه بندی کاملی از کابل های شبکه 

R&Mfreenet خود در اختیار مشتریانش  را توسط سیستم 

نیاز های مشتریان به  قرار داده است که موجب شده است 

صورت بهینه و با قیمت بسیار مناسب توسط سبد محصوالت 

این شرکت تامین شود.

کابل LSZH یا Low Smoke Zero Halogen، کابلی عاری 

و مواد سربی  ید، استاتین(  برمید،  کلر،  )فلور،  از هالوژن ها 

هنگام  در  هالوژن ها  می باشد.  جیوه  و  کروم  کادمیوم،  مانند 

سوختن گازهای سمی بسیار خطرناکی از خود تولید می کنند که 

موجب تلفات انسانی می شود. این کابل ها از مواد پالستیکی 

ساخته شده اند که باعث می شود هنگام احتراق از خود دود 

اکسید  دی  کربن،  مونوکسید  هیدروژن،  هالید  )نظیر  سمی 

کربن و غیره( تولید نکنند.



هوش مصنوعی )AI( برای شبکه ها

جامعه انتظارات زیادی از هوش مصنوعی )AI( دارد. تالش در 
این راستا در کنار سایر مسائل به این منظور است که ماشین ها 
و کامپیوترها قادر به یادگیری مستقل باشند، سپس بتوانند 
این  کند.  استفاده  پیچیده  جهان  کنترل  برای  خود  دانش  از 
برای اتصاالت چه مفهومی به همراه دارد؟ آیا هوش مصنوعی 
)AI( می تواند مشاغل خاصی را در زمینه شبکه ایجاد کند و یا 
جایگزین انسان ها شود؟ Reinhard Burkert مدیر تولید آر 
 )AI( نگاهی به اثرات متقابل هوش مصنوعی )R&M( اند ام

و اتصاالت انداخته است.
ترافیک  چشمگیر  رشد  دهنده  نشان  بینی ها  پیش  آخرین 
داده های اینترنتی در طوالنی مدت است. در سه سال آینده، 

کامالً اتوماتیک و شهرهای هوشمند خواهیم بود. همه آنها از 
برنامه های کاربردی و سیستم های بی شمار دیجیتالی استفاده 

می کنند که اتصاالت و نظارت آنها باید ایمن و بی خطر باشد.

است.  آماده  وضعیت  این  با  انطباق  برای  داده  مرکز  بازار 
تعداد مراکز داده با ظرفیت باال در حال افزایش است. تعداد 
بی شماری از مراکز داده لبه )edge data center( در حال 
اتاق  زیرساخت های  هستند.  ابری  فضای  لبه  در  اندازی  راه 
کامپیوترها باید بیشتر متراکم شوند. هزاران هزار سرور و 
صدها هزار و حتی میلیون ها کابل ، فیبر شیشه ای و اتصاالت 

باید در آن ها جای داده شوند.
خواهند شد  داده  انتقال  زیادی  داده های  جهان  در 
که به اندازه کل داده های منتقل شده در 30 سال 
گذشته هستند و با توجه به پیش بینی های سیسکو، 
بیش از 28 میلیارد دستگاه با کابل و رادیو شبکه 

می شوند.
به زودی ما شاهد خودروهای خودران، خطوط تولید 



مردم نیاز به کمک دارند!

و  پیچیدگی  که  گرفت  نتیجه  می توان  سناریوهایی  چنین  از 

نمی  دیگر  مردم  که  می رسد  ابعادی  به  ها  زیرساخت  پویایی 

توانند بدون کمک مصنوعی آنها را مدیریت کنند.

خودکار  مدیریت  که  است  بینی  پیش  قابل  حاضر  حال  در 

که  همانطور  یابد.  توسعه  بیشتر  باید   )AIM( زیرساخت 

از  استفاده  زمینه  این  در  مثال  یک  امروزه  دانیم،  می 

قرار  توجه  مورد  بیشتر  باید  که  است   R&MinteliPhy

مصنوعی  هوش  از  نیز  آینده  در   AIM تکاملی  مراحل  گیرد. 

)AI( استفاده خواهند کرد تا اطمینان حاصل شود که بتوانیم 

زیرساخت های خود را کنترل کنیم.

طور  به   ،)AI( مصنوعی  هوش  از  استفاده  با  سازمانی  هر 

مستقل اتصاالت را، از مرکز داده گرفته تا دورترین نقطه یک 

شهر هوشمند، مدیریت می کند و به صورت مقرون به صرفه، 

کارآمد و متناسب با نیازها مدیریت خواهد کرد.

هوش مصنوعی )AI( می تواند موارد خاصی را از یافته های به 

بینی کند. به  یادگیری ماشین پیش  دست آمده در نظارت و 

عنوان مثال، کجا و کی کابل ها در حال خراب شدن هستند یا 

کجا بار اضافه بر آنها وارد شده است و علت چیست. هوش 

مصنوعی )AI( در حال تبدیل شدن به عاملی برای ایجاد ارزش 

در عملیات راه اندازی شبکه شده است.

ارتباط نزدیک

خدمات  مانند  درست   ،)AI( مصنوعی  هوش  این،  بر  عالوه 
ابری، نیاز به کابل کشی کاملی دارد که می تواند در هر زمانی 
مقیاس بندی شود، همچنین بدون وقفه و بدون شکست به 
فعالیت خود ادامه دهد. در غیر این صورت، قادر نخواهد بود 
انتظارات را برآورده سازد. به عبارت دیگر، اتصاالت و هوش 

مصنوعی )AI( وابسته به یکدیگر هستند.
شرکت آر اند ام )R&M( دارای سال ها تجربه در زمینه تولید 
 )AIM( زیرساخت  خودکار  مدیریت  سیستم های  توسعه  و 
است. بخش مدیریت محصول توجه زیادی به تکنولوژی دارد 
و در آینده کارهای مرتبطی مانند موقعیت یابی دستگاه و بهینه 

سازی اجرای کابل کشی را انجام می دهد.




