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strukturalnego

Rozwiàzanie to daje kilka wymier-
nych korzyÊci przy budowaniu sie-
ci strukturalnych:
• pozwala na przejÊcie ze Êwiat∏o-

wodu wielow∏óknowego w luênej
tubie na kabel dupleksowy w Êci-
s∏ej tubie, w pobli˝u punktów do-
st´powych (dotychczas zwykle

kable Êwiat∏owodowe rozszywa∏o
si´ w punkcie dystrybucyjnym
i dalej doprowadzano do punktów
abonenckich);

• obni˝a koszt instalacji Êwiat∏o-
wodowej, poniewa˝ kabel Êwia-
t∏owodowy wielow∏óknowy jest
doprowadzony mo˝liwie blisko

punktów dost´powych;
• daje pe∏niejsze zabezpieczenie

˝y∏ Êwiat∏owodu przed ewentual-
nym uszkodzeniem.

Emiter oferuje szkolenia dla
klientów, partnerów handlowych
i instalatorów systemu okablowa-
nia strukturalnego Emiter Net.
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Systemy okablowania

Emiter Net

SYSTEM KATEGORII 5E I 6 ORAZ FO

System okablowania strukturalnego
Emiter Net obejmuje elementy kate-
gorii 5e (zapewniajàce du˝à prze-
p∏ywnoÊç) i kategorii 6 (bardzo du˝a
szybkoÊç transmisji). Obie linie pro-
duktów sà oferowane w wersjach
ekranowanej i nieekranowanej. 
Produkty Emiter Net sà zgodne
z mi´dzynarodowymi normami
ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B, a ich
jakoÊç jest potwierdzona przez
polskie i Êwiatowe laboratoria. 

Komponenty systemu Emiter Net
kategorii 6 STP charakteryzujà si´
bardzo dobrymi parametrami
transmisyjnymi, czego potwierdze-
niem jest poprawne przechodzenie
testu, w trybie Permanent Link, ca-
∏ego toru transmisyjnego (klasa E).
System Emiter Net mo˝na stoso-
waç do budowania instalacji bu-
dynkowych i mi´dzybudynkowych
dla protoko∏ów zapewniajàcych
bardzo du˝à szybkoÊç bitowà.  

System Emiter Net jest w pe∏ni
kompatybilny z systemem kana-
∏ów kablowych Emiter, co pozwa-
la na tworzenie estetycznych in-
stalacji biurowych dla najbardziej
wymagajàcych klientów.

Krok do przodu – Êwiat∏owód do
biurka
Obok okablowania miedzianego,
najpopularniejszym medium trans-
misyjnym jest Êwiat∏owód.
Bioràc pod uwag´ prostot´ wdro-
˝enia oraz niskà cen´ zarówno me-
dium, jak i sprz´tu aktywnego, zro-
zumia∏a jest popularnoÊç siecio-
wego okablowania miedzianego
opartego na „skr´tce” czteroparo-
wej. Zwi´kszanie szerokoÊci pa-
sma przenoszenia, a co za tym
idzie równie˝ przep∏ywnoÊci, prze-
k∏ada si´ na stosowanie kabli coraz
wy˝szych kategorii. Sà jednak pa-
rametry, które mimo rozwoju tech-
nologii nadal sà ograniczeniem sieci
miedzianych. Sà to odpornoÊç na za-
k∏ócenia, pojemnoÊç informacyjna
i przede wszystkim zasi´g transmi-
sji. Okablowanie miedziane dla
100Base-T i 1000Base-T (odpo-
wiednio 100 Mb/s i 1 Gb/s) oferuje
zasi´g 100 m, natomiast np. tech-
nologia 100Base-FX (przep∏yw-
noÊç 100 Mb/s) oferuje zasi´g
transmisji do 2 km na okablo-
waniu wielomodowym, a techno-
logia 1000Base-SX (przep∏yw-

noÊç 1Gb/s) nawet do 550 m.
W systemach okablowania struktu-
ralnego Êwiat∏owody sà stosowane
g∏ównie do budowy okablowania
pionowego. Obecnie coraz cz´Êciej
myÊli si´ o rozwiàzaniach, w któ-
rych Êwiat∏owód wykorzystywany
jest tak˝e do budowy okablowania
poziomego, tzw. Fibre to the desk 
– Êwiat∏owód do biurka (idea spre-
cyzowana w biuletynie „TSB72 Cen-
tralized Optical Fiber Cabling Gu-
idelines”, przedstawiajàcym scen-
tralizowane okablowanie oparte na
Êwiat∏owodzie).

Idea Êwiat∏owodu do biurka FTTD
jest równie˝, od niedawna, mo˝li-
wa do zrealizowania w systemie
Emiter Net dzi´ki rozdzielnicy
Êwiat∏owodowej montowanej w ka-
na∏ach elektroinstalacyjnych.

Prosty sposób monta˝u, polegajà-
cy na zamocowaniu specjalnej
Êruby w podstawie kana∏u, a na-
st´pnie kasety Êwiat∏owodowej
wraz z zespawanymi poszczegól-

nymi w∏óknami, pozwala na szyb-
kie wykonanie takiej rozdzielnicy.
Ponadto w systemie Emiter sà
dost´pne adaptery do monta˝u
z∏àczy ST i SC w ramkach monta-

˝owych 45 x 45 mm.
Punkty abonenckie Êwiat∏owodowe
mo˝na montowaç w systemie na-
tynkowym, podtynkowym i w kana-
∏ach do szybkiego monta˝u.

Zastosowanie

Impedancja kabli miedzianych 100 Ohm
Typy i rodzaje kabli UTP, FTP, STP, S-FTP, FO
Kategorie sprz´tu 3, 5e, 6, FO
Klasy instalacji A, B, C, D, E
SzerokoÊç pasma Klasa D, kat. 5e (125 MHz)

Klasa E, kat. 6 (250 MHz)
Protoko∏y dla sieci w klasie D Protoko∏y zapewniajàce du˝à 

szybkoÊç bitowà: ATM 155, Fast Ethernet,
Gigabit Ethernet,TPPMD i in.

Protoko∏y dla sieci w klasie E Protoko∏y zapewniajàce bardzo du˝à szybkoÊç
bitowà: ATM 622, Gigabit Ethernet i in.

Gwarancja na system 25 lat

Charakterystka

ul. Porcelanowa 27
40–241 Katowice
e-mail: emiter@emiter.net.pl
www.emiter.net.pl
tel. +48 (32) 730 34 00-03 
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• Biurowiec OBI 
• Biurowiec KAMSOFT
• Supermarkety Kaufland
• Urz´dy skarbowe 
• Urz´dy pocztowe

• NASK Gdaƒsk 
• Elektrownia ¸aziska 
• Instytut Zootechniki
• Banki Dominet
• Akademia Medyczna w Poznaniu

Zalety

Podstawowe parametry


