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2008 yılında bireysel firma olarak kurulan 
FiberFox, 2016 yılında kurumsal kimliği ile 
yüksek hızlı bağlantı cihazları ve çözümleri 
sağlayan küresel lider bir markadır. Fiber-
Fox, Fibline markası ile çeşitli standart tel-
ekomünikasyon ürünleri ve altyapı hizmeti 
sunar ve ayrıca ürünleri ihtiyaçlara göre 
özelleştirebilir. Tüm müşterilerimize verim-
lilik, yüksek kalite, sürekli yenilik ve erişim 
kolaylığı sağlayarak sektöre yön vermektir.

FiberFox, telekomünikasyon grupları, dev-
let kurumları, eğitim merkezleri, finans ku-
ruluşları, tıbbi kurumlar, ulaşım merkezleri 
ve teknoloji kümeleri dahil olmak üzere 
yüzlerce  müşteriye ve sektöre hizmet 
vermektedir. Müşteriler, tüm hizmetlere 
kişisel bilgisayarları veya mobil cihazları 
aracılığıyla çevrimiçi olarak erişebilmekte-
dir.
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FiberFox yurt içi ve yurt dışında şehir içi Fiber 
iletişim,ağlarını geniş ölçekli altyapıları kur-
maktadır. Gpon, FFTx, FTTh gibi fiber temelli 
yeni nesil telekomünikasyon altyapıları kur-
maktadır.

. Haritalandırma

. ODN Doğrulama

. ODN Planlama

. Özel Geçiş İzinleri

. Belediye ruhsat alımı

. Asbuilt alımı

. Kazı ve İnşaat işleri

. Fiber optik ek ve ölçümler

. Aktif ve Pasif cihazların kurulumu  ve devreya 
alma işleri

FiberFox 2008 yılından günümüze Kampüsler, 
Siteler, OSB,AVM ve Özel projeler için “Last 
Mile”  çözümler üretmektedir. Fiber İnternet 
-FTTH ( Eve Kadar Fiber) ve FTTB (Binaya kadar  
fiber) altyapıları kurmaktadır.

2009 yılında Tekirdağ ilinde gerçekleşen ilk  
FTTB  projesinde FiberFox aktif rol aldı
2017 Yılında Denizli, İzmir, Manisa, Eskişehir, 
Tekirdağ, Ankara, Samsun illerinde ODN plan-
lama ve GPON projelerinde yer aldı

Şehir İçi Fiber Optik Altyapı

Anahtar Teslim Proje Yönetimi
Kapsamında Yapılan işler

Fiber İnternet (FTTH) ve Kurumsal
Projeler

FIBER OPTIK ALTYAPI
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FiberFox Şehirler arası fiber  optik network alt-
yapısı ile anahtar teslim projeleler veya çözüm-
ler üretmektedir.

. Proje Hazırlanması

. Geçiş Hakları

. Haritalandırma işlemleri

. Özel Geçiş İzinleri

. Asbuilt alımı

. Kazı ve İnşaat işleri

. Fiber optik ek ve ölçümler

. Aktif ve Pasif cihazların kurulumu  ve devreya 
alma işleri

FiberFox Kampüsler, Savunma sanayi, Ha-
vaalanları gibi bir çok alanda fiber optik il-
etişim ve entegre çözümler sunmaktadır.

FiberFox 2008 yılın’dan günümüze Çorlu Ha-
vaalanı, Atatürk Havalanı, Sabiha Gökçen Ha-
vaalanı, İstanbul Havaalanı gibi bir çok projede 
Scada kontrol sistemleri, radar iletişim hatları, 
Kuleler arası iletişim hatları, OG Odaların iletişi-
mi ve CCTV sistemlerinin haberleşmesi gibi bir 
çok projede özel entegrasyon çözümler sun-
muştur.

Şehirler Arası Fiber Optik Altyapı

Fiber iletişim Entegre Çözümler

FIBER OPTIK ALTYAPI
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FiberFox yurt içi ve yurt dışında transmisyon sistemlerinde Indoor ve Outdoor sistemlerde 
New Site ve Revizyon işlemlerinde bir çok alanda hizmet sunmaktadır.

.Saha kiralama  -Ön saha araştırması

.Saha keşfi ve raporlanması

.BTK dosyalarının hazırlanması

.Ibwave ile saha dizaynı Ibwave raporlamaları

.Uygulama çalışmaları - .Saha kabul işlemler

.Veritabanı hazırlama ve dokümantasyon

.Yerinde test ve Optimizasyon

. BTS ve MW

. Aktif Ekipmanlar

. Aküler

. AC ve DC Güç Kaynakları

. Klima Ünitesi

. Dizel Jeneratör Motoru ve Alternatör

. Yangın alarm sistemi

. Ağ için Esneklik

. Müşteri Talebine Göre Hassas Tasarım

. Operasyonlar

. Hızlı ve Kolay Kurulum

. Geleceğe Dayanıklı Tasarım

. Tüm Ağ Gereksinimleri için Çeşitli Boyutlar

.Nominal Dizayn - Ibwave ile Dizayn

.Re-dizayn - Kapasite hesaplamaları

.Kapsama ve Prediction raporları

.Model Tuning - .Saha keşfi

.Saha kiralama - TSS -Drive Test

. Bechmark

Anahtar Teslim Çözümlerimiz

Bakım ve Onarım

Mobil BTS

Planlama ve Dizayn RF

GSM ALTYAPI
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GSM ALTYAPI SAHA ÇALIŞMALARI



ÜRETİM VE TEDARİK
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Uyumluluk GüvencesiYüksek PerformansKalite Kontrol

FiberFox’un Fiber Optik üst 
segment ürünleri %100 test 
edilmişlerdir, 200’den faz-
la markayla uyumlu çalışma 
testleri ile birlikte en uygun 
fiyat politikasına sahiptir.

Güvenilirliği sağlayar-
ak en yeni test ekip-
manına sahip Fiber 
Optik laboratuvar te-
sisi ile performans tes-
tleri sağlanarak kalite 
kontrol birimine ak-
tarım sağlanmaktadır.

Üretim sonrası benzersiz 
seri numaraları ile ürün 
orjinalliği üretim tarihi 
kontrol tarihi gibi tüm 
bilgilere kolaylık ile erişim 
sağlanabilmektedir.

OEM ÜRETİCİ
FiberFox; FIBLINE markalı ürünleri ile %100 yüksek kalite fiber optik 
patchcord, pigtail ve fast connector üretimi sağlamaktadır. Bir çok ku-
rum tarafından teknik yeterlilik almış ve  yurt içi - yurt dışı pazarlarında   
yerini almıştır.

Detaylı bilgi için : https://www.fiberfox.com.tr/uretim-ve-kalite/
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KURULUM
. RF Kablo
. RF Jumper
. RF Anten
. RF Adaptör / Konnektör
. RF Aktif Cihazlar
. RF Pasif Cihazlar
. Enerji Kabloları
. Fiber Optik Ürünler
. El Aletleri
. Sistem odaları
. Enerji panoları

. Fiber Optik kablolar

. ODF, ODB, ODK

. Adaptör, Konnektör, Splitter

. Patch cord, Pigtail

. Yer altı ek kutuları

. Aktif çeviriciler

. Pasif dönüştürücüler

. Cat5, Cat6, Cat7 kablolar

. Test, Ölçüm ve Ek Cihazları

. El Aletleri

. Ekran Kartları

. Anakartlar

. Fanlar

. Sabit Sürücüler

. Taşınabilir Sürücüler

. Power Supply

. Aktif ve Pasif bileşenler

. Elektronik Devre, kompanent ve  
kartları

. Enerji Kabloarı

. Prizler ve Anahtarlar

. İç ve Dış ortam Aydınlatmalar 

. Sigorta Panoları

Bilişim ve Elektronik Elektrik

GSM Altyapı Telekomünikasyon

TEDARİKÇİ
FiberFox;  Elektrik, Elektronik, Telekomünikasyon ve Bilişim sistemleri 
alanında  OEM ürün tedariği sağlamaktadır.

Başlıca Ürün tedariği sağladığımız Sektörler;



ÜRETIM
TEDARIKDESTEKKURULUM

Daha fazla bilgi için bizleri ziyaret edin
www.fiberfox.com.tr
www.fibline.com.tr

sales@fiberfox.com.tr


