
Charakterystyka systemu

System okablowania strukturalnego Emiter Net obejmuje ele-
menty kategorii 5e, kategorii 6 oraz kable kategorii 7. Linie
produktów kategorii 5e i 6 oferowane s¹ w wersjach ekrano-
wanej i nieekranowanej. Produkty Emiter Net s¹ zgodne z miê-
dzynarodowymi normami ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B, a ich
jakoœæ jest potwierdzona przez polskie i œwiatowe laboratoria.

Komponenty systemu

Komponenty systemu Emiter Net kategorii 6 UTP oraz STP
charakteryzuj¹ siê parametrami transmisyjnymi gwarantuj¹cy-
mi du¿e marginesy, czego potwierdzeniem jest poprawne prze-
chodzenie testu, w trybie Permanent Link (tryb zdefiniowany
w TIA 568 B oraz ISO 11801 AM2), ca³ego toru transmisyjne-
go (klasa E).

Kolejnym potwierdzeniem wysokich parametrów wszystkich
elementów jest mo¿liwoœæ implementowania takich proto-
ko³ów sieciowych, jak 100Base-T lub 1000Base-T (1 Gigabit
Ethernet) w sieciach klasy D i E oraz 10GBase-T (10 Gigabit
Ethernet – najnowszy standard opracowany i ratyfikowany
w 2006 r. przez komisjê normalizacyjn¹ IEEE) w sieciach klasy E.

Akcesoria œwiat³owodowe

Zwiêkszanie szerokoœci pasma przenoszenia, a co za tym idzie
równie¿ przep³ywnoœci, przek³ada siê na stosowanie kabli co-
raz wy¿szych kategorii. Wystêpuj¹ jednak parametry, które
mimo rozwoju technologii nadal s¹ ograniczeniem sieci mie-
dzianych. Nale¿¹ do nich: odpornoœæ na zak³ócenia, pojemnoœæ
informacyjna i przede wszystkim zasiêg transmisji, który dla
rozwi¹zañ miedzianych nie przekracza 100 m, natomiast dla
œwiat³owodów wielomodowych G50 mo¿e wynosiæ do 2 km

(100Base-FX) oraz do 550 m
(1000Base-SX).

Œwiat³owody s¹ wykorzysty-
wane g³ównie do budowy oka-
blowania pionowego. Obecnie
coraz czêœciej myœli siê o roz-
wi¹zaniach, w których œwiat³o-
wód stosowany jest tak¿e do
budowy okablowania poziome-
go, tzw. Fibre to the desk

– œwiat³owód do biurka (idea

sprecyzowana w biuletynie „TSB72 Centralized Optical Fiber
Cabling Guidelines”, przedstawiaj¹cym scentralizowane oka-
blowanie oparte na œwiat³owodzie). Idea œwiat³owodu do biur-
ka FTTD jest równie¿ mo¿liwa do zrealizowania w systemie
Emiter Net dziêki rozdzielnicy œwiat³owodowej montowanej
w kana³ach elektroinstalacyjnych.

Kana³y kablowe

System Emiter Net jest w pe³ni kompatybilny z systemem
kana³ów kablowych Emiter, co pozwala na tworzenie estetycz-
nych instalacji biurowych dla najbardziej wymagaj¹cych klien-
tów.

Nowoœæ – kana³ podparapeto-
wy KP150x60 pozwala na mon-
ta¿ osprzêtu elektrycznego i te-
leinformatycznego bez u¿ycia
puszki, tzw. systemy szybkiego
monta¿u. Pozwala tak¿e na u¿y-
cie ka¿dego typu osprzêtu, za-
le¿nie od potrzeb inwestora.

Monta¿ mo¿e byæ dokonany w sposób tradycyjny: na puszkach
kana³owych lub poprzez uchwyty do szybkiego monta¿u gniazd
– najbardziej estetyczne i ekonomiczne rozwi¹zanie.

Zalety

System okablowania strukturalnego Emiter Net w po³¹czeniu
z nowymi szybkimi protoko³ami otwiera mo¿liwoœci dla aplika-
cji szerokopasmowych, takich jak multimedia dostêpne w cza-
sie rzeczywistym, przechowywanie, wymiana danych, g³osu
i sygna³ów wideo oraz dostêp do baz danych.

Emiter oferuje szkolenia dla klientów, partnerów handlo-

wych i instalatorów z zakresu systemu okablowania struktu-

ralnego Emiter Net oraz automatyki domowej.

Robert Maczionsek
specjalista ds. teleinformatyki Emiter sp. z o.o.

Katowice, www.emiter.net.pl
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Wielofunkcyjny system
okablowania strukturalnego
Emiter Net


