
Våra senaste uppfinningar finns alltid 
nästgårds. Vi visar upp våra senaste 
produkter inom trådlös infrastruktur och 
datorhallar och hoppas att du har 
vägarna förbi! 

Connectivity Infrastructure
Roadshow 2014 

Med sikte på perfektion 



HUBER+SUHNER is certified according to ISO 

9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 and IRIS.
Waiver
It is exclusively in writ ten agreements that we provide our 
customers with warrants and representations as to the tech-
nical specifications and/or the fitness for any particular pur-
pose. The facts and figures contained herein are carefully 
compiled to the best of our knowledge, but they are intended 
for general informational purposes only.
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Wireless Infrastructure and Data Center

Lösningar för trådlös infrastruktur 

HUBER+SUHNER är världsledande inom installationslösningar av 
distribuerade radioenheter med ett omfattande produktsortiment 
anpassat efter kundernas behov. Vi implementerar framtidssäk-
rade infrastrukturer baserade på passiva kabelnätverk som är 
kompatibla med alla systemtillverkares produkter och framtida 
generationer av aktiv utrustning. Utöver detta har vi även en om-
fattande produktportfölj med RF-anslutningsalternativ för konventi-
onella mobilcellinstallationer. 

•	 Installationslösningar	för	distribuerade	radioenheter
•	 Fiberoptiska	gränssnitt	
•	 Lösningar	för	konventionella	mobilceller	
•	 Distribuerade	antennsystem	för	inomhusbruk	

MASTERLINE Ultimate 
Ett kraftfullt och innovativt kabelsystem för installationer av distribu-
erade radioenheter. Det föranslutna fabriksförseglade fiberoptiska 
systemet har stöd för upp till 12 radiosignalförstärkare och ansluts 
till de distribuerade radioenheterna med lättinstallerade fiberoptis-
ka Q-ODC-byglar. 

Distribuerade antennsystem för inomhusbruk 
Över 70 % av trafiktillväxten i mobilkommunikation sker inomhus 
och därför behöver operatörer investera i de nya avancerade  
distribuerade antennsystemen (DAS). HUBER+SUHNERs  
antenner, kablar, kontakter och övriga komponenter är det per-
fekta valet på platser där det är viktigt med låg passiv intermo-
dulering,	LTE-kompatibilitet	och	hög	elektrisk	prestanda.	Det	nya	
4.3-10-gränssnittet är ett av flera exempel på detta.  

Lösningar för datorhallar

På HUBER+SUHNER har vi över 25 års erfarenhet av att skräd-
darsy anslutningslösningar. I samarbete med våra partners 
tillhandahåller vi innovativa och konkurrenskraftiga högprestanda-
lösningar för datorhallar.

•	 Hanteringssystem	för	HD-fiberoptik
•	 19-tums	paneler	och	underrack
•	 Fiberoptiska	kablar	och	kabelsystem
•	 Fiberoptisk	kabeldragning
•	 Server-/switchracklösningar
•	 Strukturerad	kopparkabel

LC-XD
LC-XD	Uniboot	är	den	första	LC-kontakten	som	ökar	packnings-
tätheten, vilket förbättrar åtkomst och minskar det erforderliga 
kabelutrymmet.

LiSA-fiberkabelstege 
LiSA-fiberkabelstegen	är	mångsidig,	skalbar	och	lättåtkomlig.	Den-
na kabelstege är den anslutningsplattform som HUBER+SUHNERs 
täta fiberoptiska distribueringsrack baseras på.

SAN Switch-kabellösningar
Innovativa och mångsidiga lösningar för kompakta SAN-switchar 
reducerar det erforderliga kabelutrymmet och gör det lättare att 
komma åt portarna.


