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Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. 

Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach, 

pensjonatach oraz firmach. Przedstawiona została budowa skrzynki krosowej oraz elementy wchodzące 

w jej skład.  
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Instalacje wewnątrz budynkowe systemu Dom NET 

 

System okablowania Dom NET składa się z następujących elementów: 

 skrzynka krosowa – zawiera zakończenia kabli rozprowadzonych po budynku, kabli 

doprowadzonych z umieszczonych na dachu anten oraz, w zależności od życzenia klienta, 

zakończenie sieciowe NT ISDN, hub, zasilanie urządzeń aktywnych, wzmacniacze oraz 

sumatory sygnału RTV i SAT; 

 główny punkt przyłączeniowy – punkt sieci, do którego może być podłączony tuner telewizji 

satelitarnej, magnetowid i odtwarzacz DVD. Te urządzenia generują sygnał, który przesłany do 

skrzynki krosowej kablem zwrotnym jest dalej dystrybuowany po całym budynku. W skład 

punktu głównego wchodzi również rozdzielczy punkt przyłączeniowy. W przypadku dużych 

instalacji lub różnych lokalizacji wymienionych urządzeń możliwe jest wykonanie kilku głównych 

punktów przyłączeniowych; 

 rozdzielczy punkt przyłączeniowy – punkt sieci, który umożliwia podłączenie tylko odbiorników 

dystrybuowanych sygnałów tj. telewizora, radio, komputera, telefonu. 

 

 

Opis instalacji wewnętrznych: 

 

1. Instalacja telewizyjno-radiowa 

 

Instalacja umożliwia podłączenie do sieci następujących źródeł sygnałów: anteny telewizji satelitarnej, 

anten telewizji naziemnej, anteny radiowej, sygnału telewizji kablowej, sygnału z magnetowidu, 

odtwarzacza DVD oraz kamer monitorujących. 

Instalacja wykorzystuje kabel koncentryczny wysokiej częstotliwości o impedancji 75  i paśmie 

przenoszenia do 2,4 GHz (pomiędzy anteną a tunerem satelitarnym) oraz kable koncentryczne 

o paśmie przenoszenia do 860 MHz (wszystkie pozostałe trasy kabli). 

Prostsza i tańsza instalacja ze wzmacniaczem i sumowaniem sygnału RTV i sygnału zwrotnego SAT, 

umożliwia odbiór dowolnych programów telewizji naziemnej oraz programów radiowych w każdym 

rozdzielczym punkcie przyłączeniowym. Instalacja umożliwia dystrybucję sygnału telewizji satelitarnej 
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oraz sygnałów z magnetowidu i odtwarzacza DVD do wszystkich rozdzielczych punktów 

przyłączeniowych. Do wszystkich punktów przyłączeniowych dystrybuowany jest ten sam program  

 

telewizji satelitarnej, sygnał z magnetowidu oraz DVD. Jego zmianę można dokonać tylko w tunerze 

satelitarnym, magnetowidzie lub DVD podłączonym do głównego punktu przyłączeniowego. 

 

 

Rys 1. Schemat instalacji wykorzystującej kanał zwrotny SAT sumowany z sygnałem RTV 

 

Możliwa jest również budowa sieci z wykorzystaniem multiswitcha. Urządzenie umożliwia odbiór 

dowolnego programu telewizji satelitarnej w dowolnym gniazdku. Warunkiem koniecznym jest, aby 

każdy taki punkt wyposażony był w tuner telewizji satelitarnej. Dodatkowymi elementami podnoszącymi 

koszty takiej instalacji są wymagania odnośnie wysokiego pasma przenoszenia kabli koncentrycznych 

oraz typ gniazd końcowych dla pasma RTV oraz satelitarnego. 
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Rys. 2 

Gniazdo antenowe rozdzielczego punktu połączeniowego 

 

 

Rys. 3. Schemat instalacji z multiswitchem 

 

2. Instalacja telefonii analogowej 

 

Wejściowy kabel x-parowy zakończony jest na łączówce rozłącznej 2/10 wewnątrz skrzynki krosowej. 

Możliwe jest mostkowanie jednej pary na łączówce oraz zbudowanie instalacji o topologii gwiazdy 

z możliwością doprowadzenia sygnału do dowolnego rozdzielczego punktu przyłączeniowego 

zakończonego złączem RJ45. 

Sygnał telefoniczny z łączówki rozłącznej 2/10 przenosi się kablem krosowym na panel z gniazdami 

RJ45, na których zakończone są skrętkowe kable 4-parowe rozprowadzone po budynku. Krosowanie 
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wykonuje się przy pomocy kabli połączeniowych  LSA2/2(II)a – RJ-K45 o numerze katalogowym 6691 2 

054-00 030 2. 

Wewnątrz skrzynki krosowej Dom NET możliwe jest zainstalowanie małej centralki abonenckiej, które 

będzie umożliwiała zestawiania połączeń wewnętrznych. Zastosowanie centralki, w porównaniu do 

instalacji o topologii gwiazdy, zapobiega sytuacji, w której we wszystkich podłączonych telefonach 

słychać tą samą rozmowę telefoniczną. 

 

 

 

3. Instalacja telefonii cyfrowej ISDN 

 

Podstawowym elementem tej instalacji jest zakończenie sieciowe NT sieci ISDN, które umieszcza się 

wewnątrz skrzynki krosowej. Zakończenie sieciowe NT można połączyć z gniazdami RJ45 przy pomocy 

kabli połączeniowych RJ-K45 – RJ-K45 o numerze katalogowym 6529 1 026-00 030 2. 

Połączenie umożliwia doprowadzenie dwóch szyn S0 i dwóch sygnałów analogowych z zakończenia 

sieciowego NT do wybranych rozdzielczych punktów przyłączeniowych (w zależności od rodzaju 

urządzenia). 

Wewnątrz skrzynki krosowej Dom NET możliwa jest instalacja centrali abonenckiej ISDN. Przy tych 

samych zaletach, które posiada centralka analogowa, umożliwia ona dodatkowo jednoczesne 

realizowanie dwóch połączeń zewnętrznych. Wynika to z funkcji abonenckiej linii cyfrowej ISDN 

o oznaczeniu 2B+D. 

 

 

4. Sieć teleinformatyczna 

 

Centralnym elementem sieci jest koncentrator umieszczony na półce wewnątrz skrzynki krosowej. 

Standardowym wyposażeniem zestawu Dom NET jest koncentrator firmy KTI o oznaczeniu KE-5T. Jest 

to urządzenie 5-portowe 10BASE-T wraz z portem UPLINK dla łatwej rozbudowy w przypadku  budowy 

większej sieci. 
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Rys. 4. 

Koncentrator KTI KE-5T 

 

Koncentrator można połączyć z gniazdami RJ45 przy pomocy kabli połączeniowych RJ-K45 – RJ-K45 o 

numerze katalogowym 6529 1 026-00 030 2. 

Instalacja umożliwia również połączenie dwóch komputerów podłączonych do dowolnych punktów 

rozdzielczych bez użycia koncentratora. Należy wówczas dokonać połączenia dwóch gniazd RJ-K45 

wewnątrz skrzynki krosowej przy pomocy kabla połączeniowego RJ-K45 – RJ-K45 z przeplotem. 

 

Rys. 5. Kabel krosowy z przeplotem do bezpośredniego łączenia komputerów 

 

 

Rys. 6. 

Gniazdo RJ-45 rozdzielczego punktu przyłączeniowego 

sieci telefonicznej i teleinformatycznej 

 

5. Instalacja dla transmisji sygnałów audio 

 

Dla tego typu sieci należy zaprojektować osobną sieć wykorzystującą głośnikowe kable 4-żyłowe. 

Należy pamiętać, aby nie łączyć kolumn głośnikowych równolegle. Rozdzielcze punkty przyłączeniowe 

należy rozszerzyć o gniazda do głośników stereofonicznych. Wewnątrz skrzynki krosowej kable 4-

żyłowe łączymy przy pomocy łączówki nierozłącznej 2/10. 
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Rys. 7. 

Gniazdo do głośników stereofonicznych 

 

5. Instalacja alarmowa 

 

Możliwe jest zakończenie wewnątrz skrzynki krosowej na łączówkach nierozłącznych kabli łączących 

czujki ruchu z centralką alarmową. 
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Schemat okablowania domu jednorodzinnego 

 

Rys. 8. Przykładowy schemat instalacji wewnątrz budynkowej 

 

W zależności od ilości zaprojektowanych rozdzielczych punktów przyłączeniowych sieci, dobiera się 

odpowiednie rozgałęźniki dla dystrybucji sygnałów po kablach koncentrycznych. 

Urządzenia centralne poszczególnych instalacji, tj. zakończenie sieciowe NT, koncentrator, 

wzmacniacze oraz rozgałęźnik, umieszczone są wewnątrz skrzynki krosowej Dom NET. 
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Budowa punktu przyłączeniowego w pomieszczeniach domu 

 

Główny punkt przyłączeniowy 

Jest to punkt sieci, do którego może być podłączony tuner telewizji satelitarnej, magnetowid 

i odtwarzacz DVD. Te urządzenia generują sygnał zwrotny, który musi zostać przesłany do skrzynki 

krosowej. Sygnał przesyłany jest w różnych kanałach w paśmie telewizyjnym. Urządzenia takie jak 

odtwarzacz DVD oraz tunery satelitarne telewizji płatnych muszą być wyposażone w zewnętrzny 

modulator. W skład punktu głównego wchodzi również rozdzielczy punkt przyłączeniowy. W przypadku 

dużych instalacji lub różnych lokalizacji wymienionych urządzeń możliwe jest wykonanie kilku głównych 

punktów przyłączeniowych. Takie rozwiązania podnoszą koszty instalacji ze względy na konieczność 

stosowania większej ilości kabli. 

W przypadku przesyłania sygnału sterowania oraz zasilania z tunera satelitarnego do konwertera 

anteny przy pomocy kabla koncentrycznego antenowego, nie jest wymagane stosowanie dodatkowych 

gniazd. Jeżeli sygnały sterujące i zasilające wymagają instalacji dodatkowego przewodu 4-żyłowego, 

konieczne jest zastosowanie gniazda wykorzystywanego do głośników stereofonicznych. 

Wówczas główny punkt przyłączeniowy wygląda następująco: 

     

1. Gniazdo dla 
sygnałów sterowania 
i zasilania konwertera 
satelitarnego 

2. Gniazdo antenowe 
dla telewizji satelitarnej 

3. Gniazdo sygnału 
zwrotnego SAT, DVD 
oraz video 

4. Gniazdo antenowe 
rozdzielcze SAT, RTV, 
DVD, video 

5. Gniazdo rozdzielcze 
telefoniczne 
i teleinformatyczne 

 

Do głównego punktu przyłączeniowego dochodzą następujące kable: 
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1. Kabel 4-żyłowy do transmisji sygnałów sterowania i zasilania z tunera satelitarnego do konwertera 

anteny; 

 

2. Kabel koncentryczny wysokiej częstotliwości o impedancji 75  i paśmie przenoszenia do 2,4 GHz 

do transmisji sygnałów telewizji satelitarnej. 

3. Kabel koncentryczny o impedancji 75  i paśmie przenoszenia do 860 MHz do transmisji sygnału 

zwrotnego telewizji satelitarnej, sygnału DVD oraz sygnału video. 

4. Kabel koncentryczny o impedancji 75  i paśmie przenoszenia do 860 MHz do transmisji 

rozdzielczej sygnałów telewizji satelitarnej, telewizji naziemnej, sygnału DVD, sygnału video oraz 

sygnału radiowego. 

5. Kabel skrętkowy kategorii 5 UTP do transmisji telefonicznej. 

6. Kabel skrętkowy kategorii 5 UTP do transmisji teleinformatycznej. 

 

 

Rozdzielczy punkt przyłączeniowy 

Punkt sieci, który umożliwia podłączenie tylko odbiorników dystrybuowanych sygnałów telewizyjnych 

i radiowych. W jego skład wchodzi również gniazdo telefoniczne i teleinformatyczne. 

 

  

1. Gniazdo antenowe 
rozdzielcze SAT, TV, 
DVD, video, radio 

2. Gniazdo rozdzielcze 
telefoniczne 
i teleinformatyczne 

 

Do rozdzielczego punktu przyłączeniowego dochodzą następujące kable: 

1. Kabel koncentryczny o impedancji 75  i paśmie przenoszenia do 860 MHz do transmisji 

rozdzielczej sygnałów telewizji satelitarnej, telewizji naziemnej, sygnału DVD, sygnału video oraz 

sygnału radiowego. 
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2. Kabel skrętkowy kategorii 5 UTP do transmisji telefonicznej. 

3. Kabel skrętkowy kategorii 5 UTP do transmisji teleinformatycznej. 
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Skrzynka krosowa domNET 

 

Skrzynka krosowa jest uniwersalną obudową, którą można 

instalować natynkowo lub podtynkowo, po zamocowaniu 

dodatkowej osłony na krawędzie wnęki. 

Wewnątrz znajdują się dwa stelaże: płytki (20 mm) do 

przykręcenia płyty do montażu urządzeń aktywnych oraz głęboki 

(90 mm) do przykręcenia paneli dla łączówek, modułów RJ-K45, 

półki dla koncentratora oraz osłony pola zapasu kabli. 

Na górnej ścianie istnieje możliwość mocowania obudowy 

zakończenia przedłużacza z 4 gniazdami 220V. 

Płyta do montażu urządzeń aktywnych, mocowana w górnej części skrzynki, umożliwia przykręcenie 

dwóch wzmacniaczy, rozgałęźnika oraz zakończenia sieciowego NT. 

Dolny głęboki stelaż wyposażony jest w następujące panele: 

 dla dwóch łączówek LSA-PLUS 2/10 – służy do zakończenia telekomunikacyjnego kabla 

wejściowego oraz umożliwia zmostkowanie pary oraz budowę analogowej telefonicznej sieci 

rozdzielczej 

 półka umożliwiająca umieszczenie wewnątrz skrzynki koncentratora 

 dla 28 modułów RJ-K45 – służy do zakończenia kabli skrętkowych rozprowadzonych po 

budynku; panel umożliwia połączenie z maksymalnie 13 rozdzielczymi punktami 

przyłączeniowymi oraz 1 głównym punktem przyłączeniowym; w dolnym rzędzie gniazd 
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zakończone są kable instalacji telefonicznej, w górnym – kable instalacji teleinformatycznej; 

gniazda umieszczone jedno na drugim stanowią jeden punkt przyłączeniowy; 

 osłona pola zapasu kabla – pokrywa zapasu kabli skrętkowych oraz tylnych otworów 

wprowadzeniowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 12. Sposób wyposażenia skrzynki krosowej Dom NET 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pola gniazd 4 x 220V 

Płyta montażowa dla osprzętu aktywnego: 

• wzmacniacze 

• multiswitch 

• rozgałęźniki 

• zakończenie sieciowe NT Magazyn dla 2 łączówek rozłącznych 
LSA-PLUS KRONE 

Półka dla koncentratora KE-5T 

Pole krosowe dla 28 gniazd RJ-K45 

Osłona zapasu kabli 
instalacyjnych 
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Rys. 13. Przykładowe wyposażenie część telefonicznej i komputerowej. Widoczne są zapasy 

skrętkowych kabli instalacyjnych po zdjęciu pokrywy. 
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Wymiary zewnętrzne skrzynki krosowej Dom NET (wys. x szer. x głęb.) w mm: 750 x 500 x 160. 

 

Wykaz elementów wchodzących w skład kompletu Dom NET z wyposażeniem dla 6 punktów 

przyłączeniowych: 

Lp. Nazwa Ilość 

1 Skrzynka krosowa Dom NET              1     

2 Ramka do montażu podtynkowego              1     

3 Gniazdo elektryczne 4x220V              1     

4 Gniazdo RJ-K45 HK UTP czarny            12     

5 Łączówka rozłączna LSA-PLUS 2/10              1     

6 Dławik gumowy            20     

7 Tulejka gumowa              3     

8 Koncentrator KE-5T              1     

9 Przyrząd montażowy prosty              1     

10 Kabel połączeniowy telefoniczny LSA 2/2 - RJ-K45              6     

11 Kabel połączeniowy RJ-K45 - RJ-K45              6     

 


