
C.N.Rood Timmy Louis

Patching: Bezint eer u begint!!!



measurement & training services

optical, protocol, video, power, power quality & energy

power quality & EMC

fixed and portable PQ & energy monitoring, EMC immunity

telecommunication & networks

wireless & wireline testing, optical transport testing

fiber

physical layer testing, protocol testing, fiber splicers & cleaning

video & CATV
HDTV/SDTV waveform monitoring, MPEG analyzers



Agenda

• Kwaliteit fysieke netwerklaag

• Singlemode versus multimode verbindingen

• Opbouw van een optische verbinding

• Mijn ervaring op een werf

• Inspecteren van optische verbindingen

• Reinigen/onderhouden van optische verbindingen singe fiber en multifibers



Vraag kwaliteit en gevolgen

• Levensduur actief 3-7 jaar

• Levensduur passief 15 – 25 jaar

• Grotere vraag hogere snelheden in glasvezel

• Vraag hoger vermogen laser door langere afstanden

• Migratie 10 Gbps tot … (400Gbps)

• Gevoeligheid voor reflecties neemt toe

• Meeste problemen zijn de connectoren

• Risico inbranding vuil op connector steeds hoger



Singlemode versus multimode

• Een SM vezel heeft een kleinere kern dan een MM vezel

• Vuil en krassen hebben dan meer invloed op kleinere kern

• SM vezel is gevoeliger voor buigen dan MM



Optische verbinding

Mechanisch deel

Optisch deel

PC

APC
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• Moment van bekabeling & 

installatie: Soms veel stof.

• Vingerafdrukken op connector.

• Nieuwe patchcords zijn regelmatig 

vuil!

• Coupler = niet stofvrij

• INSPECTIE = NODIG!!!

Vaststellingen en ervaringen



Werkvolgorde

inspecteer

Is het 

kop-vlak 

schoon

connecteer

Vervang en 

begin opnieuw
reinig inspecteer

Is het 

kop-vlak 

schoon
connecteer

ja

nee ja

vuilbeschadigd



Inspectie van optische verbindingen



Inspectie van optische verbindingen

• Hand microscoop



Inspectie van optische verbindingen

• Video microscoop



Inspectie van optische verbindingen

schoon vloeistof residu kruis besmetting

beschadigd beschadigd / vuil huidvet



Inspectie van optische verbindingen

• Diverse zones



• Droge Methode

Reinigen van losse connectoren



Reinigen van gekoppelde connectoren

• Droge Methode
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• Komend weekend geef je een 

feestje in huis.

• Dus moet het huis gekuist worden!

• Snel opruimen en alles stofzuigen!

• KLAAR !?!?

• OF TOCH NIET???

• Nat kuisen!!!

Stel je eens voor …



Combination cleaning



Conclusie

• Nette omgeving/handen = belangrijk

• Vooralleer je wilt beginnen: inspectie!!!

• Enkel droog cleanen is meestal niet genoeg.



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: C.N. Rood

• Adres: Blauwroodlaan 280 Zoetermeer

• Telefoonnummer:079 36 000 18

• E-mailadres: info@cnrood.com

• Standnummer: 56


