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دربــاره ما
شــرکت پارســیان فیبــر ارتبــاط )PFC( تولیدکننــده و عرضه کننــده انــواع 
کابــل شــبکه، فیبــر نــوری و تجهیــزات پســیو ایرانــی می باشــد. ایــن شــرکت 
ابتــدا فعالیــت خــود را بــا اجــرای پروژه هــای زیرســاختی شــبکه آغــاز و 
بــا احســاس نیــاز بــه ســبد محصــوالت زیرســاختی، در حــوزه شــبکه از 
ســال 1388 وارد عرصــه تولیــد کابل هــای فیبرنــوری و کابــل شــبکه شــد؛
ــه IT باهــدف تولیــد محصــوالت  ــه چندیــن ســاله خــود در زمین ــا تجرب و ب
ــا ســرلوحه  در حــوزه فــن آوری اطالعــات و ارتباطــات و بومی ســازی آن و ب
قــرار دادن مفاهیــم ارتبــاط بــا کیفیــت، پــا بــه عرصــه تولیــد محصــول 
گــذارد؛ و پــس از اســتقبال از محصــوالت ارائــه شــده و بــه منظــور تکمیــل 
ســبد خریــد و تامیــن نیــاز مصــرف کننــدگان، بــا اســتقرار در پــارک علــم و 
فنــاوری اســتان چهارمحــال و بختیــاری، ســایر محصــوالت پســیو مــورد نیــاز 
پروژه هــا را تولیــد و بــا باالتریــن کیفیــت و کارایــی بــا نــام تجــاری PFC بــه 

بــازار عرضــه نمــود.
پارسیان فیبر ارتباط با در اختیار داشتن دانش فنی به روز و با بهره گیری از 
متخصصــان برجســته اقــدام به ارائه خدمــات در زمینه های ذیل می نماید:

اجــرای پروژه ها
حوزه هــای  در  بــزرگ  پروژه هــای  در  همــکاری  افتخــار  مجموعــه  ایــن 
مختلــف: انــرژی، فــوالد و معــدن، حــوزه IT، مخابــرات و رســانه، حــوزه 
امنیتــی و نظامــی، حــوزه موسســات مالــی _ اعتبــاری، بیمــه و… را دارد 
و مصمــم در ایجــاد بســتری مناســب جهــت صــادرات ایــن محصــوالت بــه 

خــارج از کشــور بــه عنــوان برنــد بین المللــی می باشــد.

مشاوره و طراحی زیرساخت
 شبکه ها و مرکز داده های کامپیوتری

 دوربین های مداربسته و سیستم های حفاظتی و امنیتی
 شبکه های مخابراتی و زیرساختی

 شبکه های اتوماسیون صنعتی
 شبکه های چند منظوره فیبر نوری

ارائه محصول و تامین تجهیزات
ارائه سبد محصول در سه گروه ، تامین تجهیزات و ملزومات مورد نیاز شامل:

 انواع کابل شبکه و فیبر نوری
 تجهیزات پسیو مسی و نوری

 رک های شبکه، دیتاسنتر و تجهیزات جانبی آن



پارک های علم و فناوری نمونه بارز اقتدار ملی است.
بــا توجــه بــه ایــن کــه در معــادالت و مناســبات جهــان نــو، مبنــای توســعه، 
نهادينــه  مســير  در  تــالش  اســت.  فنــاوری  اســتحكام،  و  اقتــدار  بالندگــی، 
ســاختن نــوآوری و فنــاوری در عمــوم فرآيندهــای اقتصــادی و اجتماعــی و كليــه 
ســاختارها و ســازمان های اداری و آموزشــی از جملــه نخســتين اولويت هــای 
راهبــردی در نظــام سياســت گذاری كشــورهای گوناگــون محســوب می گــردد. 
قالــب  كــه معظم لــه در  و گفتمانــی  انقــالب  بيانــات رهبــر فرزانــه  دقــت در 
عباراتــی همچــون نخبه پــروری، توليــد علــم، جنبــش نرم افــزاری، تكميــل چرخــه 
تبديــل ايــده بــه محصــول، تكميــل چرخــه فنــاوری، تولیــد ثــروت از یافتــه هــای 
علمــی و صنعتــی، تجــاری ســازی محصــوالت دانــش بنیــان و.... بیــان مــی دارنــد 
وهمچنیــن تاکیــدات ریاســت محتــرم جمهــور در تحقــق اقتصــاد دانــش بنیــان 

ــاوری اســت. ــای اهميــت و اولويــت موضــوع فن گوي
مــوج فنــاوری عمــده تريــن عامــل پيشــرفت در جهــان كنونــی اســت و دســتيابی 
بــه توســعه مطلــوب، در گــرو اســتفاده از ظرفيــت هــای فناورانــه در فرآينــد 
تحــوالت علمــی و اقتصــادی جهانــی مــي باشــد. پــارك هــای علــم و فنــاوری بــه 
عنــوان يكــی از نهادهــای اجتماعــی موثــر در امــر توســعه فنــاوری و بــه تبــع آن، 
توســعه اقتصــاد دانش مــدار و اشــغال زايی تخصصــی مــورد توجــه بســياری از 
كشــورهای جهــان واقــع شــده اســت. براســاس تجربــه جهانــی، ایــن مراکــز بــه 
عنــوان بســتر و ســاختاری كليــدی بــرای دســتيابی بــه توســعه علمــی و فنــاوری 
و افزایــش ثــروت در جامعــه، توســعه صــادارات و تجــاری ســازی محصــوالت 

مبتنــی بــر دانــش در كشــورهای گوناگــون بــه كار گرفتــه شــده انــد. 
تاســیس پارک علم و فناوری اســتان چهارمحال و بختیاری در تیرماه ســال 1391 
اعتــالی هرچــه بیشــتر کشــور و اســتان چهارمحــال و بختیــاری را در عرصه هــای 
علمــی و فنــاوری ، صنعــت پیشــرو و اقتصــاد دانــش بنیــان هــدف گیــری کــرده 
اســت. از آنجایــی کــه اولیــن سیاســت مــا بهره گيــری از تمــام تــوان فكــری و 
اجرايــی بــزرگان، شــرکت هــای دانــش بنیــان و نخبــگان در پيشــبرد اهــداف كالن 
پــارك اســت، لــذا توجــه ويــژه ای بــه ارتباطــات پــارك از يك ســو با دانشــگاه و مراكز 
آموزشــی و از ســوی ديگــر بــا فعاليــن بخــش اقتصــادی و صنعت خواهيم داشــت. 
پارك علم و فناوری اســتان چهارمحال و بختیاری مباهات مي كند كه به عنوان 
عضــوی از مجموعــه پارك هــای كشــور بتوانــد قدم هــای مؤثــر در توســعه اســتان 
و باطبــع در توســعه ميهــن اســالمی و ایجــاد آينــده ای درخشــان بــرای نســل های 
ــی،  ــژه حــق تعال ــات وی ــد اســت در ســایه عنای ــردارد. امی ــوم ب ــرز و ب ــن م ــی اي آت
حمایــت هــای مدبرانــه مدیــران ملــی و اســتانی شــهد شــکوفایی و ارتقــا جایــگاه 
علــم و فنــاوری جمهــوری اســالمی ایــران در ســطح ملــی و بیــن المللــی باشــیم.                                                                                                                   
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CAT5eCAT6CAT6ACAT7

کاربردها

شبکه های تلفن

شبکه های خانگی)محلی(

CCTV شبکه های 

شبکه های کامپیوتری

دیتا سنتر

 اطالعات
فنی

MB1000 MB10000 MB 10000 MB 1000پهنای باند اسمی

 20دقیقه  20دقیقه  3ساعت  3ساعت زمان انتقال 1 ترابایت

 1000base-t  1000base-tx  10Gbase-t  10Gbase-t انتقال داده 

 RJ45  RJ45(CAT6) RJ45 (CAT6A) GG45 نوع کانکتور

 MHz  0-250 MHz  0-500 MHz  0-600 MHz 100-0 بازه فرکانس

 MHz  500 MHz  600MHz  750MHz 350 حداکثر فرکانس

 90متر  90متر   90متر    90متر  حداکثر فاصله  عملکرد

1GB-Meter<5510GB-Meter<55فاصله های دیگر

جدول مقایسه کابل های شبکه

CAT5e

CAT6

CAT6A

CAT7
55
Meter

90
Meter

100 MB
1000 MB

1000 MB

10000 MB

10000 MB

10000 MB

CATEGORY BANDWIDTH DISTANCE



CAT5e
Frequency  100MHz

CAT6
Frequency  250MHz

CAT6A
Frequency  500MHz



Channel/Permanent
FLUKE



از  پیشــرفته ای  نســخه   Cat5e کابل هــای 
کابل هــای قدیمــی Cat5، ارزان تریــن دســته 
کابل هــای  اســت.  کاتالــوگ  ایــن  در  کابــل 
Cat5e اولیــن نــوع کابل کشــی هســتند کــه 
ســرعت شــبکه 100مگابیت را ارائه می دهند.
 24AWG کابل هــا  نــوع  ایــن  هــادی  قطــر 
طــور  بــه  می باشــد.  میلی متــر   0.511 یــا 
 100 اترنــت   Cat5e کابل هــای  معمــول، 
مگابیتــی تــا 90 متــر را پوشــش می دهنــد. 
 100 معــادل   Cat5e کابل هــای  فرکانــس 
مگاهرتــز اســت، بــه ایــن معنــی کــه پردازنــده 
ــا 100 میلیــون دســتور را  ــد ت مرکــزی می توان
در یــک ثانیــه پــردازش کنــد. نکتــه قابــل توجــه 
در مــورد کابل هــای شــبکه Cat5e ایــن اســت 
کــه اگــر ایــن کابــل در فاصلــه حداکثــر  55 
متــر اســتفاده شــود می توانــد از نظــر پهنــای 
 CAT6 کابل هــای  مشــابه  عملکــردی  بانــد 

)پهنــای بانــد 1 گیگابیتــی( داشــته باشــد.
فیبــر  پارســیان  شــرکت   Cat5e کابل هــای 
 ،UTP، FTP، SFTP مدل هــای  در  ارتبــاط 
و   INDOOR محیط هــای  بــرای  مناســب  و 
OUTDOOR تولیــد و بــه بــازار ارائــه می گــردد.

INDOOR
• CAT5E UTP-PVC
• CAT5E FTP-PVC
• CAT5E SFTP-PVC

OUTDOOR
• CAT5E UTP JF-HDPE
• CAT5E FTP-HDPE
• CAT5E FTP JF-HDPE
• CAT5E SFTP-HDPE



مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس

UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش

PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: کارتن و قرقره

متراژ بسته بندی: 305 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
تست پاس/انعطاف باال/قیمت مناسب

COPPER CABLE
DATA SHEET
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140013

)Product Code( 102003
UTP-PVC       



COPPER CABLE
DATA SHEET

مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس
UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی: 305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها

قابلیت ها:
تست پاس/انعطاف باال/مقاوم در برابر نفوذ آب

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 14

UTP-JF-HDPE       
)Product Code(102067



FTP-PVC       
)Product Code(102001

مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس

FTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش

PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره

متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
تست پاس/مقاوم در برابر نویز/قیمت مناسب

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140015



مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس
FTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها

قابلیت ها:
تست پاس/مقاوم در برابر نویز/قیمت مناسب

FTP-HDPE
)Product Code(102040

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 16



مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس

FTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش

HDPE :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره

متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
تست پاس/مقاوم در برابر نویز و نفوذ آب/قیمت مناسب

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140017

FTP-JF-HDPE       
)Product Code(102075



COPPER CABLE
DATA SHEET

مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:

تست پاس
مقاومت باال در برابر نویز/قیمت مناسب

SFTP-PVC       
)Product Code(102069

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 18



SFTP-HDPE
)Product Code(102055

مشخصات فنی:
24AWG :قطرهادی
100MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :نوع روکش

نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
تست پاس/مقاومت باال در برابر نویز/قیمت مناسب

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140019



کابل هــای Cat6 اترنــت گیگابیتــی تــا 90 متــر 
را پوشــش می دهند.قطــر هــادی ایــن کابل هــا 
کالس  در  میلی متــر   0.573 یــا   23AWG
SOLID و STRANDED در هــر ســیم اســت. 
کابل هــای Cat6 اســتاندارد فعلــی کابل کشــی 
برای شــبکه های پرســرعت محلی هستند. نکته 
 CAT6 قابــل توجــه در مــورد کابل هــای شــبکه
ایــن اســت کــه اگــر در فاصلــه حداکثــر 55 متــر 
اســتفاده شــوند می تواننــد از نظــر پهنــای بانــد 
عملکــردی مشــابه کابل هــای CAT6A )پهنــای 
باشــند.کابل های  داشــته  گیــگ(   10 بانــد 
شبکه CAT6 دارای پهنای باند فرکانسی 250 
مگاهرتــز هســتند کــه ایــن امــر موجــب شــده 
تــا ســرعت پــردازش بســیار بیشــتری نســبت به 
کابل هــای Cat5e داشــته باشــند. از مزایــای 
ــه کاهــش افــت  ــوان ب عملکــرد اضافــی مــی ت
ســیگنال، برخــورد متقابــل کمتــر بــا کابل هــای 
ــه در هــر جفــت ســیم  ــاط دو طرف ــر و ارتب دیگ
بــه دلیــل پیــچ خوردگــی بیشــتر در کابل هــا 
اشــاره کــرد. هزینــه کابل هــای Cat6 بــه دلیــل 
ــا معمــوالً حــدود 30  قابلیت هــای اضافــی آنه
اســت.  Cat5e کابل هــای  از  بیشــتر  درصــد 
کابل های Cat6 شــرکت پارســیان فیبر ارتباط در 
ــرای  مدل هــای UTP، FTP، SFTP و مناســب ب
INDUS- و INDOOR، OUTDOOR طمحی هــای
TRIAL )صنعتی(  تولید و به بازار ارائه می گردد.

INDOOR
• CAT6 UTP-PVC
• CAT6 UTP-LSZH
• CAT6 UTP STRANDED
• CAT6 FTP-PVC
• CAT6 SFTP-PVC
• CAT6 SFTP-LSZH
• CAT6 SFTP STARNDED

OUTDOOR
• CAT6 SFTP-HDPE
• CAT6 SFTP-FI-RE
• CAT6 SFTP-DJ

INDUSTRIAL (صنعتی)
• CAT6 FTP-ARA
• CAT6 FTP-GY
• CAT6 FTP-CST
• CAT6 FTP-SWA



UTP-PVC       
)Product Code(102042

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس

UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش

PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: کارتن

متراژ بسته بندی:305 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
تست پاس
انعطاف باال

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140021



UTP-LSZH
)Product Code(102043

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :نوع روکش
نوع بسته بندی: کارتن
متراژ بسته بندی:305متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:

تست پاس/انعطاف باال
)HALOGEN FREE( کندسوز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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UTP-STRANDED       
)Product Code(102014

مشخصات فنی:
24/23AWG :قطرهادی

250MHZ :فرکانس
UTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش

نوع بسته بندی: کارتن
متراژ بسته بندی:305 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
استفاده بصورت پچ کورد/تست پاس
انعطاف باال/مناسب برای محیط های متحرک

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140023



FTP-PVC
)Product Code(102049

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
FTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:

تست پاس
مقاوم در برابر نویز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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SFTP-PVC
)Product Code(102041

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش

نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
تست پاس
مقاومت باال در برابر نویز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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SFTP-LSZH
)Product Code(102036

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:

تست پاس/مقاومت باال در برابر نویز
)HALOGEN FREE( کندسوز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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SFTP-STRANDED
)Product Code(102054

مشخصات فنی:
23/24AWG :قطرهادی

250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش

نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
ستفاده بصورت پچ کورد/تست پاس
انعطاف باال/مناسب برای محیط های متحرک

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140027



SFTP-HDPE
)Product Code(102044

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها

قابلیت ها:
تست پاس/ مقاومت باال در برابر نویز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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SFTP-FI-RE
)Product Code(102068

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Double Jacket :تعداد روکش
Mica Tape :الیه میانی

LSZH :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره

متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
تست پاس/مقاومت باال در برابر نویز/مقاوم در برابر آتش

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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SFTP-DJ-HDPE
)Product Code(102071

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار
Double Jacket :تعداد روکش
PVC :روکش داخلی
HDPE :روکش خارجی
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت تلفن های تحت شبکه

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها

قابلیت ها:
تست پاس/ مقاومت باال در برابر نویز

مقاوم در برابر شرایط جغرافیایی

COPPER CABLE
DATA SHEET
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بــرای  کــه  اســت  اصطالحــی  صنعتــی  محیــط 
توصیــف شــرایط کاری کــه ممکــن اســت خــارج 
از ایــده آل باشــد اســتفاده می شــود. محیط هــای 
صنعتــی بــه طــور معمــول نســبت بــه محیط هــای 
کاری اداری/تجاری از شرایط سخت تری برخوردار 
هســتند. در یــک محیــط صنعتــی، تجهیــزات در 
معرض شرایط محیطی شدیدتری قرار می گیرند.

ایــن شــرکت کابل هایــی مناســب بــا ایــن شــرایط 
طراحی و تولید نموده که باعث افزایش کارایی، 
بهــره وری و کاهــش هزینــه و زمان می شــود)60 
درصــد کاهــش هزینــه و زمــان در بلنــد مــدت(.

ســاختار ایــن نــوع کابل هــا بــه شــکلی اســت کــه 
ــر عملکــرد  ــگام اجــرا خطــای مجــری تاثیــری ب هن
کابــل نــدارد و از ایجــاد گــره و آســیب در کابــل 

)زوج هــای بهــم تابیــده( جلوگیــری می کنــد.
ویژگی های محیطی:

• مقاوم در برابر کشش
• قابلیت دفن شدن

• کارایی باال در مسیر های عمودی و افقی 
)HORIZENTAL,VERTICAL(

• مقاوم در برابر ضربه
• طول عمر بیشتر

• مقاوم در برابر سایش 
)ANTI RODENT(مقاوم در برابر جونده •

)ANTI UV(مقاوم در برابر اشعه ماورا بنفش •
ویژگی های اقتصادی:

• کاهش هزینه های پروژه
• کاهش زمان اجرا

INDUSTRIAL (صنعتی)
• CAT6 FTP-EXT-DJ-ARA
• CAT6 FTP-EXT-DJ-GY
• CAT6 FTP-EXT-DJ-CST
• CAT6 FTP-EXT-DJ-SWA

INDUSTRIAL



FTP-DJ-GY
)Product Code(102011

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
FTP :نوع ساختار
Double Jacket :تعداد روکش
PVC :روکش داخلی
HDPE :روکش خارجی
Glass Yarn :الیه میانی
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی: 305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:

تست پاس
مقاوم در برابر کشش

)ANTI RODENT( ضد جوندگی
مقاوم در برابر شرایط جغرافیایی

COPPER CABLE
DATA SHEET
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FTP-DJ-ARA
)Product Code(102045

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس

FTP :نوع ساختار
Double Jacket :تعداد روکش

PVC :روکش داخلی
HDPE :روکش خارجی

Aramid Yarn :الیه میانی
نوع بسته بندی: قرقره

متراژ بسته بندی: 305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
تست پاس
مقاوم در برابر کشش
)ANTI RODENT( ضد جوندگی
مقاوم در برابر شرایط جغرافیایی

COPPER CABLE
DATA SHEET
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FTP-DJ-CST
)Product Code(102046

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:

تست پاس،ضد صاعقه
)ANTI RODENT( دفنی و ضد جوندگی

مقاوم در برابر شرایط جغرافیایی

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس
FTP :نوع ساختار
Double Jacket :تعداد روکش
PVC :روکش داخلی
HDPE :روکش خارجی
Corrugated Steel Tape :الیه میانی
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی: 500 متر

COPPER CABLE
DATA SHEET
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FTP-DJ-SWA
)Product Code(102012

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
250MHZ :فرکانس

FTP :نوع ساختار
Double Jacket :تعداد روکش

PVC :روکش داخلی
HDPE :روکش خارجی

Steel Wire Armoured:الیه میانی
نوع بسته بندی: قرقره

متراژ بسته بندی: 500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
تست پاس،ضد صاعقه
)ANTI RODENT( دفنی و ضد جوندگی
مقاوم در برابر شرایط جغرافیایی
مقاوم در برابر ضربه

COPPER CABLE
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کابل هــای  از  شــده  روز  بــه  مــدل   CAT6A
Cat6 نســل اول و پیشــرفته ترین کابل اترنت 
 CAT6A در ایــن کاتالــوگ اســت. کابل هــای
نیــز ماننــد کابل هــای Cat6 دارای قطــر هــادی 
23AWG هســتند. بــا ایــن وجــود، بــه دلیــل 
تابیــده،  هــم  بــه  زوج هــای  زیــاد  پیچیدگــی 
 Cat 6 ضخامــت آنهــا نســبت بــه کابل هــای
بیشــتر اســت کــه ایــن امــر باعــث وجــود مــس 
بیشــتر در هــر میلی متــر از ســیم ها مــی شــود. 
 ،Cat6 و   Cat5eکابل هــای بــا  مقایســه  در 
متقابــل  برخــورد  دارای   CAT6A کابل هــای 
کمتــر، افــت ســیگنال کمتــر و فرکانــس پهنــای 
برابــر کابل هــای  کــه دو  بانــد 500 مگاهرتــز 
ــردازش  ــل ســرعت پ ــه دلی Cat6  هســتند و ب
بــی عیــب و نقصــی کــه دارنــد گزینــه ایده آلــی 
بــرای صنایــع مختلــف   می باشــند. کابل هــای 
ــت در هــر  CAT6A ســرعت 10 گیگابیــت اترن
ثانیــه دارنــد کــه می تواننــد چنین ســرعتی را در 
مســافت 90 متر حفظ کنند. به دلیل ســرعت 
کابل کشــی،  در   CAT6A باالتــر  عملکــرد  و 
توجهــی  قابــل  طــور  بــه  کابــل  ایــن  قیمــت 
بیشــتر از کابل هــای Cat5e و Cat6 اســت.

فیبــر  پارســیان  شــرکت   Cat6A کابل هــای 
 UTP ، FTP ، SFTP ارتبــاط در مدل هــای
و   INDOOR محیط هــای  بــرای  مناســب  و 
OUTDOOR تولیــد و بــه بــازار ارائــه می گــردد.

INDOOR
• CAT6A UTP-PVC
• CAT6A UTP-LSZH
• CAT6A SFTP-PVC
• CAT6A SFTP-LSZH

OUTDOOR
• CAT6A SFTP-HDPE



UTP-PVC
)Product Code(102064

UP
LINK

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
500MHZ :فرکانس

UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش

PVC :نوع روکش
نوع بسته بندی: کارتن

متراژ بسته بندی:305 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:
تست پاس/ انعطاف باال
افزایش پهنای باند

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140037



UTP-LSZH
)Product Code(102070

UP
LINK

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
500MHZ :فرکانس
UTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :نوع روکش
نوع بسته بندی: کارتن
متراژ بسته بندی:305 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:

تست پاس/انعطاف باال/ افزایش پهنای باند
)HALOGEN FREE( کندسوز

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 38



SFTP-PVC
)Product Code(102061

UP
LINK

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
500MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
PVC :نوع روکش

نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:
تست پاس/مقاومت باال در برابر نویز
افزایش پهنای باند

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140039



SFTP-LSZH
)Product Code(102066

UP
LINK

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
500MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :نوع روکش
نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:

تست پاس/ مقاومت باال در برابر نویز
کندسوز )HALOGEN FREE(/ افزایش پهنای باند

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 40



SFTP-HDPE
)Product Code(102074

مشخصات فنی:
23AWG :قطرهادی
500MHZ :فرکانس
SFTP:نوع ساختار

Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :نوع روکش

نوع بسته بندی: قرقره
متراژ بسته بندی:305/500 متر

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:
تست پاس/ مقاومت باال در برابر نویز/ افزایش پهنای باند

COPPER CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140041



FIBER OPTIC
CABLE



ZIP CORD
SM/)OM2-OM3(-LSZH

مشخصات فنی:
SM,NZ,OM2,OM3 :نوع تار

تعداد تار: 2
Thight Buffer:نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم

Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش

2,3mm :قطر نهایی کابل
FIG 8 :شکل بدنه کابل

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
مراکز دیتا سنتر
قابلیت ها:
استفاده به صورت پچ کورد
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140043



ODZ ARAMID
مشخصات فنی:
SM, OM2, OM3 :نوع تار
تعداد تار: 2
Tight Buffer:نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش
3.2mm :قطر نهایی کابل
FIG 8 :شکل بدنه کابل

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل و بیرون ساختمان

محیط های صنعتی
زیرساخت شبکه های کامپیوتری

CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها

قابلیت ها:
اســتفاده بــه صــورت پــچ کــورد/ انعطــاف مناســب و تحمــل کششــی بــاال

)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

2*1-SM/OM2-ARAMID-LSZH

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 44



DROP CABLE
مشخصات فنی:

SM :نوع تار
تعداد تار: 2,4,6,8,12

Thight Buffer :نوع ساختار
FRP:عنصر مقاوم

Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش

2mm :قطر نهایی کابل
Fig8 :شکل بدنه کابل

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

 )FTTH(فیبر به خانه
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
)LAN(زیرساخت شبکه های محلی
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز
قیمت مناسب

SM- 2مهار

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140045



DROP CABLE
SM- 3مهار

مشخصات فنی:
SM :نوع تار
تعداد تار: 2,4,6,8,12
Thight Buffer :نوع ساختار
FRP:عنصر مقاوم
Galvanized Steel :جنس مهار
0.5mm :قطر گالوانیزه
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش
3mm :قطر نهایی کابل
Fig8 :شکل بدنه کابل

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های بیرون ساختمان

 )FTTH(فیبر به خانه
زیرساخت شبکه های کامپیوتری

)LAN(زیرساخت شبکه های محلی
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

قابلیت ها:
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

قیمت مناسب

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 46



OHBC
)2*1.5P(-SM/OM2-ARAMID-LSZH

مشخصات فنی:
SM, OM2 :نوع تار

تعداد تار: 2
Zip Cord :نوع ساختار تار

Aramid Yarn:عنصر مقاوم
نوع سیم برق: 1.5
تعداد سیم برق: 2

Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش

8mm :قطر نهایی کابل
شکل بدنه کابل: گرد    

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل/ بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:
انتقال همزمان دیتا با برق
استفاده به صورت پچ کورد
انعطاف مناسب و تحمل کششی باال
ارتباط بین طبقات
امکان سزارین کابل

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140047



OBOC ARAMID
4*1-SM/OM2-ARAMID-LSZH

مشخصات فنی:
SM, OM2 :نوع تار
تعداد تار: 4
Zip cord :نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش
6mm :قطر نهایی کابل
شکل بدنه کابل: گرد

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل/بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:

استفاده به صورت پچ کورد
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

امکان سزارین کابل/ قدرت چرخش و تحمل کششی باال

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 48



OFC-CT-ARAMID
1*6- SM/OM2-ARAMID-LSZH

مشخصات فنی:
SM,OM2 :نوع تار

تعداد تار: 6
Loose Tube :نوع ساختار

Aramid Yarn :عنصر مقاوم
Single Jacket :تعداد روکش

LSZH :جنس روکش
4mm :قطر نهایی کابل

شکل بدنه کابل: گرد

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل/بیرون ساختمان
محیط های صنعتی
 )FTTH(فیبر به خانه
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
قطر کوچک/وزن کم/ انعطاف مناسب و تحمل کششی باال
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140049



OFC-CT-ARAMID
1*12- SM/OM2-ARAMID-LSZH

مشخصات فنی:
SM,OM2 :نوع تار
تعداد تار: 12
Loose Tube :نوع ساختار
Aramid Yarn :عنصر مقاوم
Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش
4mm :قطر نهایی کابل
شکل بدنه کابل: گرد

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل/بیرون ساختمان

محیط های صنعتی
 )FTTH(فیبر به خانه

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

قابلیت ها:
قطر کوچک/ وزن کم/ انعطاف مناسب و تحمل کششی باال

)HALOGEN FREE( روکش کندسوز

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 50



OFC-CT-CST
1*12-SM/MM-HDPE

مشخصات فنی:
SM, OM1, OM2 :نوع تار

تعداد تار: 12
Loose Tube :نوع ساختار

Double Jacket :تعداد روکش
 Aramid Yarn:عنصر مقاوم

BLACK LDPE :روکش داخلی
 Corrugated Steel Tape :الیه میانی

HDPE :روکش خارجی 
10.5mm :قطر نهایی کابل

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
)long haul( سیستم های ارتباطی بین شهری
)ICT( سیستم های مخابراتی
قابلیت ها:
)Direct Buried( دفنی
)Anti Rodent( خاصیت ضد جوندگی
)Water Resistant( مقاوم در برابر نفوذ آب

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140051



OFC-CT-CAT-SWA
1*12-SM/MM-HDPE

مشخصات فنی:
SM,OM2 :نوع تار
تعداد تار: 12
Loose Tube :نوع ساختار
Steel wire armoured :عنصر مقاوم
Single Jacket :تعداد روکش
HDPE :جنس روکش
8mm :قطر نهایی کابل
شکل بدنه کابل: گرد

کاربردها:
محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

FTTH زیرساخت شبکه های فیبر به خانه 
زیرساخت شبکه های کامپیوتری

CCTVزیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
ANTI UV

دارای دومهار فلزی
قیمت مناسب

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 52



ODBC ARAMID
12*1-SM/OM2-ARAMID-LSZH

مشخصات فنی:
SM, OM2 :نوع تار

تعداد تار: 12
Tight Buffer :نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم

Single Jacket :تعداد روکش
LSZH :جنس روکش

5mm :قطر نهایی کابل
شکل بدنه کابل: گرد

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های داخل/ بیرون ساختمان
 )FTTH(فیبر به خانه
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
قابلیت ها:
استفاده به صورت پچ کورد
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز
امکان سزارین کابل

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140053



OCUC
)2*6-4*6-8*6-12*6(

مشخصات فنی:
SM,MM :نوع تار
تعداد تار:12,24,48,72
Multi Tube :نوع ساختار
Single Jacket :تعداد روکش
PBT بافر: تیوپ از جنس
Strength Member :عنصر مقاوم
HDPE :جنس روکش خارجی
11.5mm :قطر نهایی کابل

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

)LAN( زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

)long haul( سیستم های ارتباطی بین شهری
)FTTH( و )ICT( سیستم های مخابراتی

قابلیت ها:
)Duct( کانالی

تحمل کشش باال

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 54



OBUC
)2*6-4*6-8*6-12*6(

کاربردها:
)ANTI UV( محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
)long haul( سیستم های ارتباطی بین شهری
)FTTH( و )ICT( سیستم های مخابراتی
قابلیت ها:
)Anti Rodent( دفنی/خاصیت ضد جوندگی
)Water Resistant( مقاوم در برابر نفوذ آب

مشخصات فنی:
SM,MM :نوع تار

تعداد تار:12,24,48,72
Multi Tube :نوع ساختار

Double Jacket :تعداد روکش
 Strength Member :عنصر مقاوم

BLACK LDPE :روکش داخلی
 Corrugated Steel Tape :الیه میانی

13.5mm :قطر نهایی /HDPE :روکش خارجی 

FIBER OPTICAL CABLE
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140055



Passive Copper
Equipment



Patch Cord CAT5e UTP 
Custom Meter

مشخصات فنی:
24AWG :قطر هادی
100MHZ :فرکانس

UTP :ساختار
30M 30 تاcm متراژ: از

PVC :روکش
رنگ: بنفش، آبی

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
قابلیت ها:
انتقال صدا و تصاویر/ قیمت مناسب

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140057



Patch Cord CAT6 UTP 
Custom Meter

مشخصات فنی:
23/24AWG :قطر هادی
250MHZ :فرکانس
UTP :ساختار
30M 30 تاcm متراژ: از
PVC-LSZH :روکش
رنگ: بنفش، آبی،زرد،قرمز

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیرساخت تلفن های تحت شبکه
قابلیت ها:

انتقال صدا و تصاویر/ انعطاف باال

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 58



Patch Cord CAT6 SFTP 
Custom Meter

مشخصات فنی:
23/24AWG :قطر هادی

250MHZ :فرکانس
SFTP :ساختار

30M 30 تاcm متراژ: از
PVC-lszh :روکش

رنگ: بنفش، آبی

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی
زیرساخت تلفن های تحت شبکه
قابلیت ها:
انتقال صدا و تصاویر/ مقاومت باال در برابر نویز

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140059



Patch Cord CAT6 SFTP 
Custom Meter

مشخصات فنی:
23/24AWG :قطر هادی
250MHZ :فرکانس
SFTP :ساختار
30M 30 تاcm متراژ: از
HDPE :روکش
رنگ: مشکی

کاربردها:
)ANTI UV(محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
CCTV زیرساخت شبکه های نظارتی

زیر ساخت ارتباطی دکل ها
قابلیت ها:

انتقال صدا و تصاویر/ مقاومت باال در برابر نویز

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
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Patch Cord CAT6A UTP 
Custom Meter

مشخصات فنی:
23AWG :قطر هادی
500MHZ :فرکانس

UTP :ساختار
30M 30 تاcm متراژ: از

PVC-LSZH :روکش
رنگ: بنفش، آبی

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت دیتا سنتر
قابلیت ها:
انتقال صدا و تصاویر
انعطاف باال/ افزایش پهنای باند

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
140061



PATCH CORD
CAT6A SFTP-Custom Meter

مشخصات فنی:
23AWG :قطر هادی
500MHZ :فرکانس
SFTP :ساختار
30M 30 تاcm متراژ: از
PVC-lszh :روکش
رنگ: بنفش، آبی

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت دیتا سنتر

قابلیت ها:
انتقال صدا و تصاویر/ مقاومت باال در برابر نویز

افزایش پهنای باند
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PATCH PANEL 
CAT6,CAT6A - UTP, SFTP

مشخصات فنی:
فریم پنل: استیل کربن، روکش پودری

1U،2U ارتفاع
سیم ارت

قابل نصب بر روی رک 19 اینچ
RG45 24 پورت

پورت های شماره دار
نگهدارنده کابل

کاربردها:
رابط بین کابل های شبکه و تجهیزات شبکه
جلوگیری از ایجاد گره های شبکه
جلوگیری از هزینه های ناگهانی
عیب یابی آسان
قابلیت ها:
Unloaded و Loaded استفاده به صورت
شبکه منظم، زیبا و قابل دسترس/ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه
مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه/بهبود راندمان کاری
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KEYSTONE
CAT6 UTP

مشخصات فنی:
UTP :ساختار
RG45  :نوع کانکتور
250MHz : فرکانس
جنس بدنه: پالستیکی
180 درجه
جنس IDC: فسفر برنز
عمر RG45: حداقل 750 بار الحاق
عمرIDC: حداقل 200 ترمینیشن

کاربردها:
استفاده در انواع پچ پنل ها

باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار

باکس های کف خواب
فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ

قابلیت ها:
تست پاس

عدم نیاز به آچار
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KEYSTONE
CAT6 SFTP

مشخصات فنی:
SFTP :ساختار

RG45  :نوع کانکتور
250MHz : فرکانس

جنس بدنه: فلزی
180 درجه

جنس IDC: فسفر برنز
عمر RG45: حداقل 750 بار الحاق
عمرIDC: حداقل 200 ترمینیشن

کاربردها:
استفاده در انواع پچ پنل ها
باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار
باکس های کف خواب
فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ
قابلیت ها:
تست پاس
عدم نیاز به آچار
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KEYSTONE
CAT6A UTP

مشخصات فنی:
UTP :ساختار
RG45  :نوع کانکتور
500MHz : فرکانس
جنس بدنه: پالستیکی
180 درجه
جنس IDC: فسفر برنز
عمر RG45: حداقل 750 بار الحاق
عمرIDC: حداقل 200 ترمینیشن

کاربردها:
استفاده در انواع پچ پنل ها

باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار

باکس های کف خواب
فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ

قابلیت ها:
تست پاس/عدم نیاز به آچار/افزایش پهنای باند

Passive copper  equipment
DATA SHEET

W W W . P F C C O . N E T
1400 66



KEYSTONE
CAT6A SFTP

مشخصات فنی:
SFTP :ساختار

RG45  :نوع کانکتور
500MHz : فرکانس

جنس بدنه: فلزی
180 درجه

جنس IDC: فسفر برنز
عمر RG45: حداقل 750 بار الحاق
عمرIDC: حداقل 200 ترمینیشن

کاربردها:
استفاده در انواع پچ پنل ها
باکس های روکار جهت نصب روی دیوار
باکس های توکار جهت نصب داخل دیوار
باکس های کف خواب
فیس پلت های مختلف جهت نصب روی ترانکینگ
قابلیت ها:
تست پاس/ عدم نیاز به آچار/ افزایش پهنای باند
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Indoor PATCH CORD

Passive Optic 
Equipment



Indoor PATCH CORD
Custom Meter

مشخصات فنی:
SM,OM2,OM3 :نوع تار

تعداد تار:1,2
Tight Buffer :نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم

100m 1 تاm متراژ: از
Lszh :جنس روکش

2-3mm :قطر نهایی کابل
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از کانکتورهای

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
مراکز دیتا سنتر
قابلیت ها:
استفاده به صورت پچ کورد
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز
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Outdoor PATCH CORD
Custom Meter

مشخصات فنی:
SM,OM2,,OM3 :نوع تار
تعداد تار:2
Tight Buffer :نوع ساختار
Aramid Yarn:عنصر مقاوم
1000m 10 تاm متراژ: از
Lszh :جنس روکش
3.2mm :قطر نهایی کابل
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از کانکتورهای

کاربردها:
محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت ارتباطی دکل ها
ارتباط بین طبقات و رایزرها

قابلیت ها:
استفاده به صورت پچ کورد

)HALOGEN FREE( روکش کندسوز
تحمل کشش باال

ANTI UV
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SPECIAL PATCH CORD
Custom Meter

مشخصات فنی:
SM,MM :نوع تار

تعداد تار:2,4,6,12
Tight Buffer,Zipcord :نوع ساختار

Aramid Yarn:عنصر مقاوم
1000m 10 تاm متراژ: از

Lszh/hdpe :جنس روکش
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از کانکتورهای

8-12mm :قطر نهایی کابل

کاربردها:
محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت ارتباطی دکل ها
ارتباط بین طبقات و رایزرها
قابلیت ها:
استفاده به صورت پچ کورد
)HALOGEN FREE( روکش کندسوز
Anti UV / ANTI Roodent
تحمل کشش باال
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Pass ive opt ic  equipment
DATA SHEET

PIGTAIL
مشخصات فنی:
SM,MM,OM3 :نوع تار
تعداد تار:1
Tight Buffer :نوع ساختار
10m 1 تاm متراژ: از
Single Jacket :تعداد روکش
Lszh :جنس روکش
0.9mm :قطر نهایی کابل
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از کانکتورهای

کاربردها:
FTTH زیرساخت شبکه های فیبر نوری و

زیرساخت شبکه های کامپیوتری و دیتاسنترها
زیر ساخت شبکه های دوربین مداربسته

زیرساخت شبکه های مخابراتی
زیرساخت شبکه های چندمنظوره

استفاده در انواع پچ پنل
قابلیت ها:

آسان نمودن عملیات فیوژن/ روکش برداری آسان



SPLITTER 
کاربردها:
زیرساخت شبکه های فیبر نوری
EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH
قابلیت ها:
انشعاب از تارهای فیبر نوری

مشخصات فنی:
SM :نوع تار

Tight Buffer :نوع ساختار
LSZH :جنس روکش

0.9mm :قطرنهایی کابل
Steel Tube : نوع
APC-UPC:کانکتور

ظرفیت:
1*2 - 1*4 - 1*8 - 1*16 - 1*32 - 1*64
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PATCH PANEL
Wallmount

مشخصات فنی:
 ثابت

دیواری 
جنس بدنه : فلزی
تعداد پورت:4,6,8

ظرفیت: 8,12,16 کر 
تعداد کاست: 1,2
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از آداپتورهای

کاربردها:
زیرساخت محیط های صنعتی

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیر ساخت شبکه های دوربین مداربسته

FTTHزیرساخت شبکه های مخابراتی و فیبرنوری
قابلیت ها:

Unloaded و Loaded اتصاالت فیبر نوری امن/استفاده به صورت
شبکه منظم/زیبا و قابل دسترس/ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه

مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه
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PATCH PANEL
Rackmount

مشخصات فنی:
ریلی/ ثابت

رکمونت 
جنس بدنه: فلزی

تعداد پورت: 12،24
ظرفیت: 24,48 کر 

تعداد کاست: 1 -2 -3 -4
SC/ST/FC/LC :پشتیبانی از آداپتورهای

)1U/2U( ارتفاع :1یونیت/ 2 یونیت

کاربردها:
زیرساخت محیط های صنعتی
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیر ساخت شبکه های دوربین مداربسته
FTTHزیرساخت شبکه های مخابراتی و فیبرنوری
قابلیت ها:
اتصاالت فیبر نوری امن/ شبکه منظم، زیبا و قابل دسترس
Unloaded و Loaded استفاده به صورت
ایجاد تغییرات سریع و کم هزینه/مدیریت آسان و متمرکز بر شبکه
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ADAPTER 
کاربردها:

FTTH زیرساخت شبکه های فیبر نوری و
زیرساخت شبکه های کامپیوتری و دیتاسنترها

زیر ساخت شبکه های دوربین مداربسته
زیرساخت شبکه های مخابراتی

زیرساخت شبکه های چندمنظوره
استفاده در پچ پنل

قابلیت ها:
حفظ عملکرد نوری و مکانیکی پایدار/ اتصال آسان

مشخصات فنی:
 SM,MM,OM3 :نوع
ظرفیت: 4-2-1 کر
SC/ST/FC/LC :مدل
SX-DX-Quad :ساختار
APC-UPC:نوع کانکتور
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SPLICE
کاربردها:
outdoor اتصال کابل های فیبر نوری
استفاده بصورت خاکی و هوایی
زیرساخت شبکه های سیستم های مخابراتی
)LAN( زیرساخت شبکه های محلی
قابلیت ها:
محافظت از جوش های فیبر نوری

مشخصات فنی:
نوع مفصل : افقی-عمودی
ظرفیت مفصل: 72-48-24

تعداد ورودی: )1-1( )2-2( )3-3( )4-4(
تعداد کاست: 4-1

ظرفیت هر کاست: 24/12
3M، Network ،برند : سامجین
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CASSETTE
کاربردها:

قابل استفاده در مفصل های فیبر نوری 
استفاده در پچ پنل های فیبر نوری

استفاده در باکس های فلزی
آرایش و نظم دهی به فیوژن ها

قابلیت ها:
نظم جوش فیبر نوری

مشخصات فنی:
مشخصات فنی
ظرفیت : 12,24
جنس بدنه : پالستیک
رنگ : سفید و مشکی
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OTO BOX

کاربردها:
FTTH زیرساخت شبکه های فیبر نوری و

مشخصات فنی:
رنگ : سفید

جنس بدنه : پالستیک
تعداد پورت : 1,2
نوع: روکار و توکار
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BOXES



FTTH BOX
مشخصات فنی:

جنس ورق: ABS )پالستیکی(
2 مسیر قسمت تحتانی برای عبور کابل

ظرفیت : 6,8,12,24,48 کر
کاست نوری:1و2

گلند و مسدود کننده
نصب اسپلیتر

قفل درب دارای پوشش الستیکی

کاربردها:
FTTH زیرساخت شبکه های پسیو و اکتیو
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
قابلیت ها:
قابلیت بکارگیری اسپلیتر
قابلیت آسان تعویض قطعات و تجهیزات
قابلیت فیوژن فیبر به فیبر در کاست

Boxes and Accessor ies
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PFC BOX S
50*30*15

مشخصات فنی:
ابعاد: عمق 1۴۰ * عرض3۰۵ * ارتفاع ۵۰۰
جنس بدنه: ورق آهن
۶ مسیر قسمت تحتانی برای عبور کابل
نصب تجهیزات اکتیو
پچ پنل نوری: ظرفیت 8,12 پورت
پچ پنل مسی: ظرفیت 12,24پورت
کاست نوری:1,2,3,4,5,6
IP55 دریچه های تهویه هوا با استاندارد

کاربردها:
استاندارد IP55 برای نصب در محیط بیرونی

FTTH زیرساخت شبکه های پسیو و اکتیو
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته

زیرساخت شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون صنعتی
قابلیت ها:

استفاده از قفل آویز جهت افزایش امنیت
نصب بر روی دیوار، تیر و دکل/عدم نیاز به پچ پنل مسی و نوری

نصب آسان و سریع، امکان نصب فن
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PFC BOX V2 PLUS
65*50*25

مشخصات فنی:
ابعاد: عمق ۲8۰ * عرض ۵۰۰ * ارتفاع ۶۵۰

جنس بدنه: ورق گالوانیزه
۶ مسیر قسمت تحتانی برای عبور کابل

نصب تجهیزات اکتیو : ظرفیت ۲ یونیت
پچ پنل نوری: ظرفیت 12,24 پورت
پچ پنل مسی: ظرفیت 12,24پورت

کاست نوری:1,2,3,4,5,6
IP55 دریچه های تهویه هوا با استاندارد

کاربردها:
استاندارد IP55 برای نصب در محیط بیرونی/ مرطوب
FTTH زیرساخت شبکه های پسیو و اکتیو
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
زیرساخت شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون صنعتی
قابلیت ها:
استفاده از قفل آویز جهت افزایش امنیت
نصب بر روی دیوار، تیر و دکل/عدم نیاز به پچ پنل مسی و نوری
نصب آسان و سریع، امکان نصب فن
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PFC BOX V2
65*50*25

مشخصات فنی:
ابعاد: عمق ۲8۰ * عرض ۵۰۰ * ارتفاع ۶۵۰
جنس بدنه: ورق آهن
۶ مسیر قسمت تحتانی برای عبورکابل
نصب تجهیزات اکتیو: ظرفیت ۲ یونیت
پچ پنل نوری: ظرفیت 12,24 پورت
پچ پنل مسی: ظرفیت 12,24پورت
کاست نوری:1,2,3,4,5,6
IP55 دریچه های تهویه هوا با استاندارد

کاربردها:
استاندارد IP55 برای نصب در محیط بیرونی

FTTH زیرساخت شبکه های پسیو و اکتیو
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته

زیرساخت شبکه های کامپیوتری و اتوماسیون صنعتی
قابلیت ها:

استفاده از قفل آویز جهت افزایش امنیت
نصب بر روی دیوار، تیر و دکل/عدم نیاز به پچ پنل مسی و نوری

نصب آسان و سریع، امکان نصب فن
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کلمپ

مشخصات فنی:
سایز: 15، 22، 42 سانتی متر

جنس بدنه: فلزی
)RAL 70/35( رنگ پودری الکترواستاتيک

کاربردها:
نگهدارنده باکس
قابلیت ها:
نصب بر روی دیوار، تیر و دکل
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RACK



WALLMOUNT
Indoor

کاربردها:
محیط های داخل ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
FTTH زیرساخت شبکه های
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
قابلیت ها:
قابليت تحمل وزن باال/امکان نصب درب توری
استفاده از يراق آالت با كيفيت و مرغوب

مشخصات فنی:
ابعاد : متفاوت

جنس بدنه : فلزی
)RAL 70/35( رنگ پودری الکترواستاتيک

ظرفیت: 6,7,9,12 یونیت
عمق: 32,40,45,60 سانتی متر
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کاربردها:
محیط های داخل ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
زیر ساخت مراکز دیتاسنتر

زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
قابلیت ها:

قابليت تحمل وزن باال
دارای درب جلو و عقب، دو لنگه توری

استفاده از يراق آالت با كيفيت و مرغوب

STANDING
Indoor

مشخصات فنی:
ابعاد: متفاوت
جنس بدنه: فلزی
)RAL 70/35(رنگ پودری الکترواستاتيک
ظرفیت: 16,20,24,30,42یونیت
عمق: 60,80,100 سانتی متر
)220V/AC(دو عدد فن
چهار عدد چرخ جهت جابجایی آسان

Passive copper  equipment
DATA SHEET
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WALLMOUNT
Outdoor

کاربردها:
محیط های صنعتی و بیرون ساختمان
زیرساخت شبکه های کامپیوتری
FTTH زیرساخت شبکه های
زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
قابلیت ها:
قابليت تحمل وزن باال
استفاده از يراق آالت با كيفيت و مرغوب
قابلیت نصب روی دکل، تیر و سطوح صاف

مشخصات فنی:
ابعاد : متفاوت

جنس بدنه : فلزی
)RAL 70/35( رنگ پودری الکترواستاتيک

ظرفیت: 7,9یونیت
عمق: 50,60 سانتی متر

درب جلو تمام فلز با سیستم قفل داخلی
ICE 529 منطبق با استاندارد IP 55

سقف شیب دار جهت جلوگیری از نفوذ آب

Passive copper  equipment
DATA SHEET
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STANDING
Outdoor

کاربردها:
محیط های صنعتی و بیرون ساختمان

زیرساخت شبکه های کامپیوتری
FTTH زیرساخت شبکه های

زیرساخت شبکه های دوربین مداربسته
قابلیت ها:

قابليت تحمل وزن باال
قابليت نصب روی سکو

استفاده از يراق آالت با كيفيت

مشخصات فنی:
ابعاد : متفاوت
جنس بدنه : فلزی
)RAL 70/35( رنگ پودری الکترواستاتيک
ظرفیت:12,20 یونیت
عمق: 60,80,100 سانتی متر
درب جلو تمام فلز با سیستم قفل داخلی
ICE 529 منطبق با استاندارد IP 55
سقف شیب دار جهت جلوگیری از نفوذ آب

Passive copper  equipment
DATA SHEET
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CABLE MANAGEMENT
کاربردها:
مرتب سازی کابل های داخل رک
استفاده بین پچ پنل ها و سوئیچ ها
جمع آوری و نگهداری کابل های مازاد
قابلیت ها: 
محافظت از کابل ها در برابر کشیده شدن/آرایش  و مرتب کردن 
کابل های درون رک/نگهداری آسان

مشخصات فنی:
سایز : 19 اینچ

جنس : فلزی ارتجاعی
رنگ : مشکی

یک یونیت
IOS/IEC 11801 استاندارد

نگهدارنده کابل

Pass ive copper  equipment
DATA SHEET
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POWER MODULE

کاربردها:
استفاده در انواع رک 

تغذیه تجهیزات وصل شده درون رک
قابلیت ها:

دارای فیوز های محافظ

مشخصات فنی:
تعداد پورت: 4,6,8
جنس: فلزی
رنگ: مشکی
یک یونیت

Passive copper  equipment
DATA SHEET
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TRAY

کاربردها:
استفاده در انواع رک 
قابلیت ها:
نظم تجهیزات در رک

مشخصات فنی:
سایز: 19 اینچ

ثابت و ریلی
جنس: فلزی

عمق: متناسب با رک

سینی

Passive copper  equipment
DATA SHEET
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ارتبــاط  فیبــر  پارســــیان  شــرکت  اولویت هــای  از  همــواره  مشــــتریان  رضایت منــدی  و  خاطــر  آســــودگی 
دســت  بــه  انتظــار  مــورد  و  مطلــوب  شــرایط  در  سفارشــات  تــا  می کوشــد  راســتا  ایــن  در  و  می باشــد 
مشــتریان برســند؛ بــه عنــوان نمونــه بــا توجــه بــه گســتردگی گروه هــای کاالیــی ارائــه شــده توســط ایــن 
شــرکت، کلیــــه محصــــوالت بایــــد از نظــــر فیزیکــی ســــالم بــه دســــت مصرف کننــده برســــند، بدیــــن منظــور 
دارای گارانتــــی اصالــــت و ســــامت فیزیکــــی هســــتند و مشــــمول مهلــت بازگشــت کاال می باشــــند؛ با وجود 
ایــن ممکــن اســــت مشــــتریان محتــــرم پــــس از خریــــد، بــــا مســــایلی روبــــرو شــــوند کــــه درچنیــــن مــــواردی 
بــه  اســت. الزم  گرفتــه شــده  نظــر  در  بــه مشــتریان  فــروش  از  پــس  در چارچــوب خدمــات  خدماتــــی 
یــادآوری اســت هــر گــروه از کاالهــا دارای شــرایط و تعهــدات متفــاوت خدمــات پــس از فــروش می باشــند 
از ایــن رو خواهشــمند اســت به منظــور مطالعــه و آگاهــی بیشــتر بــه بخــش خدمــات پــس از فــروش در 

وبســایت شــرکت مراجعــه نماییــد.

برخی از شرایط بازگرداندن کاال توسط مشتری عبارتند از:
1- کاالی خریداری شده، ایراد یا اشکال فنی داشته باشد.

مشکل  فنی باید حداکثر 4 روز پس از دریافت کاال، به شرکت پارسیان فیبر ارتباط اطالع داده شود.
اســــتفاده از ایــــن ســــرویس تنهــــا در صورتــــی امکان پذیــــر اســــت کــــه کاال در کارتــــن یــــا بســــته بندی 

اصلــــی خــــود بــــه شرکت پارســــیان فیبــــر ارتبــــاط بازگردانــــده شــــود.
برچســب زدن یــا نوشــتن توضیحــات، آدرس یــا هــر مــورد دیگــری روی کارتــن یــا بســته بندی اصلــی 

کاال و یــا پــاره و مخــدوش کــردن آن، امــکان اســتفاده از ضمانــت بازگشــت را از بیــن خواهــد بــرد.
ایــن ســرویس مشــکالت فنــی و ظاهری(شکســتگی، خــط و خــش و ماننــد آن روی بدنــه کاال و 
را شــامل نمی گــردد.  ایجــاد شــود،  از کاال  نادرســت کاربــر  اســتفاده  اثــر  کــه در  تزئینــی)  قطعــات 
اســتفاده نادرســت پــس از تحویــل کاال شــامل مــواردی ماننــد حمــل و نقــل، جابجایــی، نصــب و 
بــا  انــدازی، تنظیمــات، کاربــرد غیرمعمــول، نگهــداری و اســتفاده ی غیــر متعــارف و متفــاوت  راه 

توصیــه ســازنده کاال (قیــد شــده در دفترچــه راهنمــای کاال) می باشــد.
2- کاال خریــداری شــده آســیب دیدگی یــا مشــکالت فیزیکــی و ظاهری(مــواردی کــه در حیــن فرآینــد 
تولیــد بوجــود آمــده اســت) داشــته باشــد و یــا اینکــه مشــخصات یــا ظاهــر فیزیکــی کاال بــا اطالعــات 

فنــی کاال مغایــرت داشــته باشــد.
وجــود مغایــرت، آســیب   یــامشکل فیزیکــی بایــد حداکثــر طــی 24 ســاعت پــس از دریافــت کاال، بــه واحــد 
خدمــات پــس از فــروش شرکت پارســیان فیبــر ارتبــاط از طریــق تلفــن یــا ایمیــل اطــالع داده شــود.

اگــــر مغایــــرت، بــــدون اســــتفاده از کاال قابــــل مشــــاهده اســــت، مانند مــــوارد ظاهــری یــا مشــخصات 
درج شــــده روی بدنــــه، بایــــد کاال در شــــرایط اولیــــه خــــود باشــــد و از آن اســــتفاده نشــده باشــد.

در صورتــی کــه امــکان تشــخیص مغایــرت تنهــا بــا بــاز کــردن بســته بندی ممکــن باشــد، الزم اســت 
کارتن و بســته بندی اصلــی محصــوالت نگهــداری شــود و از دور ریختــن آن خودداری گردد.

عکــس محصــوالت صرفــأ جهــت اطــالع و کمــک بــه خریــد مشــتری اســت و از آنجــا کــه ممکــن 
ــوان  ــه اســتناد آنهــا نمی ت ــا محصــول اصلــی تفاوت هایــی داشــته باشــد ب ــاره ای جزییــات ب اســت در پ
اعــالم مغایــرت کــرد. مــالک وجــود مغایــرت در مشــــخصات کاال، مشــــخصات فنــی درج شــــده در 

ــایت یــا مشــــخصات اعالمــی واحــد فــروش اســــت. وب ســ
اســــتفاده از ایــن ســــرویس تنهــا در صورتــی امکان پذیــر اســــت کــه کاال در کارتــن یــا بســــته بندی اصلــی 
خــود بــه پارســیان فیبــر ارتبــاط بازگردانــده شــود. برچســب زدن یــا نوشــتن توضیحــات، آدرس یــا هــر مورد 
دیگــری روی کارتــن یــا بســته بندی اصلــی کاال و یــا پــاره و مخــدوش کــردن آن، امــکان اســتفاده از ضمانت 

بازگشــت را از بیــن خواهــد بــرد.

برخورداری از شرایط گارانتی: منــــوط بــــه مطالعــــه دقیــــق شــــرایط گارانتــــی هــــر گــــروه از کاالهــــا و رعایــــت 
تمــام دســتورالعمل های اعالمــی می باشد  و ظرف مدت حداکثر 10 روز از زمــان صــدور فاکتــور می بایســت 

مغایرت هــای موجــود مکتــوب بــه واحد خدمــات پــس از فــروش اعــالم گــردد.

پارسیان فیبر ارتباط، پس از خرید کاال نیز همراه و پاسخگوی شماست
خدمات پس از فروش
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1 - گارانتی فیزیکال :
 کابــل: در صــورت وجــود مشــکل کــه مربــوط بــه فراینــد تولیــد باشــد بر عهــده این 

شــرکت و مشــمول گارانتی می باشــد.
 بســته بندی: کاال در بســته بندی مناســب به صورت کارتن و یا قرقره شــیرینگ 

شــده تحویل می گــردد.

2- گارانتی الکتریکال:
 تمامــی کابل هــای شــبکه بــا برنــد پارســیان فیبــر ارتبــاط  و دارای تســت فلــوک 
می باشــد.( قبــل از مصــرف کاال بــه صــورت تصادفــی از یــک حلقــه کابــل، 90 متــر 
ــوک انجــام  ــد دو طــرف، تســت فل ــث مــورد تایی جــدا شــده و توســط شــرکت ثال
شــود. در صــورت مــردود بــودن جــواب تســت کاال عــودت و جایگزیــن می گــردد.)

شرایط خدمات پس از فروش گروه کابل های شبکه



شرکت پارسیان فیبر ارتباط
۱۵۲۸ شماره تماس ملی: 
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