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Montaż światłowodów w kanałach  
 

Kanały podparapetowe Emiter umożliwiają stworzenie abonenckiego punktu 

światłowodowego, tzw. fiber-to-the-desk. Aby prawidłowo zabezpieczyć tor 

światłowodowy w kanałach, istotne jest dobranie rozmiaru kanału, aby w środku 

zamontować cały niezbędny osprzęt, a więc: kasetę światłowodową z osłonkami 

spawów, ramkę montażową, adapter, a także zorganizować zapas kabla 

światłowodowego. Należy także zachować promienie gięcia dla wprowadzanego 

pigtaila lub patchcordu, przez zapewnienie odpowiedniej głębokości kanału. 

Emiter dostarcza kompleksowe rozwiązania w pełnym zakresie niezbędnych 

produktów, aby w kanale podparapetowym stworzyć gniazdo światłowodowe. 

       
 

Kompatybilne kanały: 
 

Rodzaj kanału 
podparapetowego 

KP110x60 biały 
KP130x60 biały z 
przegrodą 

KP150x60 biały 

Możliwy montaż 
bezpośrednio na brzegach 
kanału 

Tak, UCHKP-2* Nie Tak, UCHKP2* 

Możliwy montaż puszkowy 
Tak, KD35/50/SIMP1* + 
RAMK-2/M* 

Tak, KD35/50/SIMP1* + 
RAMK-2/M * + PM130-
1/BI* 

Tak, KD35/50/SIMP1* + 
RAMK-2/M* 

. 
*lub wielokrotność, przy grupowaniu gniazd w wielokrotne 
 
Niezbędny osprzęt do stworzenia gniazda: 
 

Rodzaj 
gniazda 

1 x LC Quad 
1 x SC 
Duplex 

1 x LC Duplex 1 x SC Simplex 2 x SC Simplex 

Kaseta 
światłowod. 

EM/KAS-SW0 

Adapter 
światłowod. 

EM/ADLCPC
SMQD 

EM/ADSCUP
CSMDX lub 
EM/ADSCAP
CSMDX 

EM/ADLCPCSMDX EM/ADSCUPCSMSX EM/ADSCUPCSMSX 

Osprzęt 
światłowod. 

FU/FA-644-
5MP 

FU/FA-644-
5MP 

FU/FA-644-9MP oraz 
EM/KEY-AD-SW 

FU/FA-644-9MP oraz 
EM/KEY-AD-SW 

FU/FA-644-8MP* oraz 
EM/KEY-AD-SW 

. 
*UWAGA: w przypadku obecności flansz adapterów światłowodowych, konieczne jest ich skrócenie 
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Instrukcja  

Instalacje światłowodowe w kanałach 

Gniazda LC duplex oraz SC 

Simplex, w osprzęcie mosaic 

(45x45), zamontowane 

bezpośrednio na brzegu kanału 

Gniazdo SC Duplex,  

w osprzęcie mosaic (45x45)  

i z pokrywą kanału PM130-1/BI 
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Kody produktów: 
 
EM/KAS-SW0   - Kaseta światłowodowa z pokrywą i uchwytami na włókna 2x6 
FU/FA-644-5MP   - Adapter 45x45 na 1 adapter SC duplex 
FU/FA-644-9MP   - Adapter 45x45 1xRJ45,12 biały 
FU/FA-644-8MP   - Adapter 45x45 2xRJ45,12, biały 
EM/ADLCPCSMQD - Adapter LC SM quad niebieski 
EM/ADSCUPCSMDX  - Adapter SC SM duplex niebieski 
EM/ADSCAPCSMDX  - Adapter SC APC SM duplex zielony 
EM/ADLCPCSMDX - Adapter LC SM duplex niebieski 
EM/ADSCUPCSMSX  - Adapter SC SM simplex niebieski 
EM/KEY-AD-SW   - Adapter keystone do adapterów światłowodowych (5szt.); w połączeniu  
     z adapterem światłowodowym tworzy gniazdo keystone (SC simplex lub LC Duplex) 
UCHKP-2, -4, -6  - uchwyt-ramka (szybkiego montażu) do KP 90x40, 90x60, 110x60, 150x60;  
    dwu-, cztero-, sześciomodułowy 
KD35/50/SIMP1  - puszka do montażu osprzętu w kanale, pojedyncza 
KD2/50/SIMP2  - puszka do montażu osprzętu w kanale, podwójna 
RAMK-2/M, 4, 6  - ramka do montażu elementów 45x45 w puszce, dwu-, cztero-, sześciomodułowa 
PM130-1/BI, -2, -3  - Pokrywa maskująca do KP 130x60 do montażu osprzętu w standardzie 45x45mm i 60mm; 
    1-krotna, 2-krotna, 3-krotna 

 
 
 

UWAGA: Spytaj również o inny asortyment 

światłowodowy. W ofercie Emiter dostępne 

również:  

 przełącznice światłowodowe 19” oraz 

dodatkowe płyty czołowe,  

 gniazda abonenckie,  

 naścienne szafki rozdzielcze 

 przepusty kablowe 

 pigtaile i patchcordy,  

 osłonki spawów,  

 adaptery keystone oraz mosaic 45x45 

 zaślepki,  

 kable światłowodowe wewnętrzne i 

zewnętrzne oraz kable typu drop (do 

instalacji mieszkaniowych),  

 telekomunikacyjne skrzynki 

mieszkaniowe,  

 narzędzia do obróbki światłowodów: 

nożyce do włókien aramidowych, 

strippery  i łamacze tub, strippery do 

bufora, strippery do kabla drop 

 

 
Oprac. Krzysztof Skarbecki 
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Instrukcja  

Gniazda LC duplex, SC simplex oraz UTP, zabudowane w kanale 150x60 

Gniazdo SC duplex, zabudowane w kanale 130x60 
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