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در تمام موارد كابل كشي مي بايست استفاده از پست هاي  كروز استفاده نمود. پست هاي كروز در سايزهاي مختلف  -1
)U20زوجU الي U100زوجU.موجود مي باشند (  

  استفاده شود.Uفايبرگالس بارانيUالف) درخارج از ساختمان حتما از جعبه هاي  

 استفاده شود. Uفايبرگالس معموليUب) در داخل ساختمان ازجعبه هاي 

 هاي ديواري و زميني مي MDF مركزتلفن از پست هاي معمولي و بدون جعبه فايبرگالس كه قابل نصب برروي MDFج) در
باشند استفاده شود.                                                                                                 

 متري) و U300U قرقره دارU06U ازسيم رانژه (" براي ارتباط دادن خطوط داخلي يا مستقيم بر روي پستهاي كروز حتماتوضيح :

 همچنين نوع مرغوب به همراه آچار كروز استفاده شود.

در موردكابل كشي هاي خارج ساختمان بايد از كابلهاي هوايي و يا زميني و حتما از نوع مرغوب استفاده شود.كه مناسب  -2
است از كابل هاي فويلدار و ساخت كارخانه كرمان  استفاده شود. 

 موجود مي باشند كه مطابق نياز 200 – 100 -50 -20 -10 -6 - 4 و  با تعداد زوج هاي U06U يا U05Uاين كابل ها با سايز هاي 
مجموعه مي بايست انتخاب شوند. 

در كابل كشي هاي  داخل ساختمان نيز مناسب است از كابلهاي مرغوب كارخانه كرمان استفاده شود. دراين مورد مي بايست 
 زوج به باال استفاده شود تا در مواقع ضروري بتوان از زوج هاي رزرو اين نوع كابل ها استفاده 4 و از "روكار فويلدار"نوع كابل 

نمود. 

شرايط نصب در داخل ساختمان به صورت يكي از حاالت زير است:  •

 درون داكت و به صورت روكار −

نصب درون لوله پوليكا و به صورت توكار                                                                                                                                          −

  همواره از نصب كابل تلفن درمجاورت كابل برق خودداري نماييد.توجه :

  كانكتور مخصوص تلفن با شرايط نصب برروي ديوار استفاده گردد." درانتهاي كابل حتماتوضيح :  

3- Earth، (ارت ) مركزتلفن كه شامل دستگاه مركز تلفن MDF پستهاي كروز،كابلهايي كه ازسوي شركت مخابرات به، 
 به داخل ساختمان ، همگي به صورت استاندارد و رعايت شرايط MDFساختمان وارد مي شوند وكابلهاي خروجي از 

 مطلوب به صورت مجزا از ارت ساختمان ايجاد و متصل گردد .

 و مركزتلفن پس از اتمام نصب تهيه گردد و توصيه مي گردد MDFنقشه هاي مربوط به تمام پستهاي اصلي و فرعي ،  -4
 كه حتما يك نسخه از آن در داخل پست ها نصب گردد.

براي ثبت هرگونه تغييرات در هنگام جابه جايي ها و هم چنين مستند سازي و استفاده بهينه و مناسب از مركز تلفن الزم  -5
است تمام موارد زير انجام شود: 
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الف) ازتمام خطوط مستقيم كه از شركت مخابرات به ساختمان وارد مي شوند و تمام خطوط داخلي كه ازمركز خارج مي شوند 
شناسنامه اي تهيه شود. 

 (اكسل) و بصورت دفترچه اي تهيه شود و تمام اطالعات مربوط به پست ها در اين Excelب ) اين شناسنامه در قالب فايل  
فايل ذكر شود. 

ج) هرگونه تغييرات در خطوط حتما در نقشه ها و شناسنامه ها نيز ذكر شده و بروز رساني گردد. 

هرخط مستقيم يا داخلي تنها براي يك دستگاه گوشي تلفن نصب و استفاده شود. درموارد ضروري وكمبود خط تلفن   -6
 دستگاه گوشي تلفن استفاده نمود. 2يك خط را براي "مي توان  نهايتا

 توصيه مي شود كه درصورت امكان تمام خطوط مستقيم برروي مركزتلفن نصب شوند و سپس از طريق مركزتلفن توجه:

 امكانات خطوط مستقيم مانند صفرآزاد براي خطوط داخلي مورد نظر  ايجاد شود.

 و پستهاي فرعي براي جلوگيري ازقطع شدن خطوط و ساير اشكاالت MDF درموارد رانژه كردن خطوط برروي توضيح :  

 ازسيم رانژه يك تكه و بصورت مستقيم استفاده ونصب گردد.                                                                        "احتمالي ديگر ، حتما

 متر مي باشد. U1800U حداكثر فاصله مسيركابل كشي استاندارد جهت تلفنهاي آنالوگ  توضيح :


