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strukturalnego

tworzenie estetycznych instalacji
biurowych dla najbardziej wymaga-
jàcych klientów.
System kana∏ów kablowych z PVC
daje szerokie mo˝liwoÊci w budo-
waniu sieci okablowania struktural-
nego. Pe∏na kompatybilnoÊç z sys-
temami Emiter Net pozwala na bez-

problemowà budow´ estetycznych
instalacji teleinformatycznych mie-
dzianych i Êwiat∏owodowych.
Kana∏ podparapetowy KP150x60
pozwala na monta˝ osprz´tu
elektrycznego i teleinformatycz-
nego bez u˝ycia puszki – systemy
szybkiego monta˝u. Pozwala tak-

˝e na u˝ycie ka˝dego typu
osprz´tu, zale˝nie od potrzeb in-
westora. Monta˝ mo˝e byç doko-
nany w sposób tradycyjny: na
puszkach kana∏owych lub po-
przez uchwyty do szybkiego mon-
ta˝u gniazd – najbardziej este-
tyczne i ekonomiczne rozwiàza-
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Systemy okablowania

Emiter Net

SYSTEM KATEGORII 5E, 6, 7 (KABLE) ORAZ FO

System okablowania strukturalnego
Emiter Net obejmuje elementy kate-
gorii 5e (zapewniajàce du˝à prze-
p∏ywnoÊç), kategorii 6 (bardzo du˝a
szybkoÊç transmisji) oraz kable ka-
tegorii 7. Linie produktów kategorii
5e i 6 oferowane sà w wersjach ekra-
nowanej i nieekranowanej. 
Produkty Emiter Net sà zgodne
z mi´dzynarodowymi normami
ISO/IEC 11801, TIA/EIA568B, a ich
jakoÊç jest potwierdzona przez pol-
skie i Êwiatowe laboratoria. 

Komponenty systemu
Komponenty systemu Emiter Net
kategorii 6 UTP oraz STP charak-
teryzujà si´ parametrami trans-
misyjnymi gwarantujàcymi du˝e
marginesy, czego potwierdzeniem
jest poprawne przechodzenie te-
stu, w trybie Permanent Link (tryb
zdefiniowany w TIA 568 B oraz ISO
11801 AM2), ca∏ego toru transmi-
syjnego (klasa E).

Kolejnym potwierdzeniem wysokich
parametrów wszystkich elementów
jest mo˝liwoÊç implementowania
takich protoko∏ów sieciowych, jak
100Base-T lub 1000Base-T (1 Giga-
bit Ethernet) w sieciach klasy D i
E oraz 10GBase-T (10 Gigabit Ether-
net – najnowszy standard opraco-
wany i ratyfikowany w 2006 r.
przez komisj´ normalizacyjnà IE-
EE) w sieciach klasy E.

Oprócz okablowania miedzianego,
w systemie Emiter Net mo˝na rów-
nie znaleêç elementy do budowy
sieci Êwiat∏owodowych. Zwi´ksza-
nie szerokoÊci pasma przenoszenia,
a co za tym idzie równie˝ przep∏yw-
noÊci, przek∏ada si´ na stosowanie
kabli coraz wy˝szych kategorii.  Wy-
st´pujà jednak parametry, które mi-
mo rozwoju technologii nadal sà
ograniczeniem sieci miedzianych.
Nale˝à do nich: odpornoÊç na za-
k∏ócenia, pojemnoÊç informacyjna
i przede wszystkim zasi´g transmi-
sji, który dla rozwiàzaƒ miedzianych
nie przekracza 100 m, natomiast

np. technologia 100Base-FX (prze-
p∏ywnoÊç 100 Mb/s) oferuje za-
si´g transmisji do 2 km (okablo-
wanie wielomodowe), a techno-
logia 1000Base-SX (przep∏ywnoÊç
1Gb/s) nawet do 550 m.
W systemach okablowania struktu-
ralnego Êwiat∏owody stosowane sà
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 sprecy-
zowana 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˝ mo˝li-
wa do zrealizowania w systemie
Emiter Net dzi´ki rozdzielnicy Êwia-
t∏owodowej montowanej w kana-
∏ach elektroinstalacyjnych.

System Emiter Net jest w pe∏ni
kompatybilny z systemem kana∏ów
kablowych Emiter, co pozwala na

Charakterystyka

System okablowania strukturalne-
go Emiter Net w po∏àczeniu z nowy-
mi szybkimi protoko∏ami otwiera
mo˝liwoÊci dla aplikacji szerokopa-
smowych, takich jak multimedia
dost´pne w czasie rzeczywistym,
przechowywanie, wymiana danych,
g∏osu i sygna∏ów wideo oraz dost´p
do baz danych.
Emiter oferuje szkolenia dla
klientów, partnerów handlowych
i instalatorów systemu okablowa-
nia strukturalnego Emiter Net.

• Biurowiec OBI 
• Biurowiec KAMSOFT
• Supermarkety REAL
• Urz´dy skarbowe 
• Urz´dy pocztowe
• NASK Gdaƒsk 
• Elektrownia ¸aziska 
• Instytut Zootechniki
• Banki Dominet
• Akademia Medyczna 

w Poznaniu

Zalety

Impedancja kabli miedzianych 100 Ω
Typy i rodzaje kabli UTP, FTP, STP, S-FTP, FO
Kategorie sprz´tu 3, 5e, 6, 7 (jedynie kable), FO
Klasy instalacji A, B, C, D, E, klasa optyczna
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, 
10 Gigabit Ethernet i in.

Gwarancja na system 25 lat

Podstawowe parametry

Referencje

nie. Ten kana∏ umo˝liwia równie˝
bezpoÊredni monta˝ gniazd w ka-
nale bez u˝ycia jakiegokolwiek

osprz´tu pomocniczego. Ponadto
w tej konstrukcji mo˝na zamonto-
waç kana∏ separacyjny, w celu
wydzielenia jednego toru kablo-
wego, oraz przegrod´. Dost´pny
osprz´t pozwala na monta˝
gniazd elektrycznych i teleinfor-
matycznych ró˝nych systemów.
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