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Wat zijn nu de meest voorkomende bekabelingstypes die gebruikt worden binnen een 
netwerk. 

NETWERK BEKABELING 
DE MEEST VOORKOMENDE TYPES 
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UTP 
De meest gebruikte bekabeling die in een netwerk gebruikt wordt is de UTP bekabeling. Deze bestaat 
uit 8 koperdraden en de meest courante categorie genaamd Cat5e kan een doorvoersnelheid leveren 
van 1Gbps. Deze bekabeling maakt gebruikt van elektrische signalen tussen twee componenten om de 
bits door te sturen. 

 

De maximale lengte voor Cat5e bekabeling bedraagt 100 meter. Echter dient met in de praktijk een 
maximale lengte van 90 meter te hanteren tussen dataracks of tussen het datarack en de vloerpot.. 
Hierdoor kan men een beide zijden nog een patchkabel gebruiken van 5 meter om de connectie met 

bijvoorbeeld de computer of een switch te maken. 

De connector die gebruikt wordt in UTP bekabeling noemt men een RJ45 type. Dit is een mannelijke 
connector met een klipje zodat deze goed aansluit op de RJ45 vrouwelijke connector in bijvoorbeeld 
een computer. Zo maken de metalen contactpunten perfect contact met elkaar. 
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FIBRE OPTIC (GLASVEZEL) 
Gezien UTP bekabeling gelimiteerd is tot een maximum van 100 meter maakt men gebruik van 
glasvezelbekabeling indien de afstanden groter worden. Niet enkel de factor van afstand kan 
beslissend zijn om gebruik te maken van glasvezel, ook is glasvezel niet storingsgevoelig aan 
elektromagnetische velden en kan glasvezel een veel hogere bandbreedte aan: 100Gbps bijvoorbeeld 
mits de bijhorende apparatuur hiervoor geschikt is. Dit type kabel bestaat steeds uit twee vezels. 

Multimode vs. Singlemode 

Glasvezelbekabeling bestaat in twee varianten: multimode en singlemode. Beide types maken gebruik 
van een laser om het signaal naar de andere kant te sturen (in tegenstelling tot elektrische signalen bij 
UTP). Multimode bekabeling kan slechts tot 400 meter gaan, terwijl singlemode tot 40km kan gaan 
zonder signaalversterking. 

   

Opgelet: De juiste type laser dient gekozen te worden afhankelijk of u multimode of singlemode 
bekabeling gebruikt. Men spreekt hier meestal van SR (short range) en LR (Long Range) type lasers. 
Een module bevat twee lasers: een RX (receive) en een TX (trasmit) laser. 

 

Bijhorend zijn er over de loop der jaren ook verschillende type connectoren geweest. Bijvoorbeeld ST 
en SC connectoren. Dezer dagen maakt met echter uitsluitend gebruik van LC connectoren. 

 


