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System okablowania domów i mieszkaƒ

domNET®

- niewielka inwestycja podnoszàca wartoÊç
i komfort domu lub mieszkania

- mo˝liwoÊç zarzàdzania ró˝nymi mediami
- wygoda i bezpieczeƒstwo

- ∏atwy dost´p do nowoczesnych us∏ug
- prosta instalacja i rozbudowa
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Okablowanie strukturalne to system
okablowania teleinformatycznego w bu-

dynku zdolny obs∏ugiwaç szeroki zakres zasto-
sowaƒ. Tworzy on infrastruktur´ po∏àczeƒ pod-

stawowych elementów sieci. System sk∏ada si´
z kabli, przy∏àczy komunikacyjnych, gniazd, wty-

ków, adapterów, krosownic i komponentów elek-
tronicznych. Umo˝liwia on przesy∏anie danych, g∏osu,
video oraz innych informacji. Pozwala zatem na szyb-

kà i bezpiecznà komunikacje, wykorzy-
stywanà do tej pory g∏ównie w Êrodowisku
biznesowym. Ka˝da nowoczesna firma o do-
wolnym profilu dzia∏alnoÊci, dzi´ki zastosowaniu
okablowania, oszcz´dza czas, zwi´ksza sprawnoÊç
dzia∏ania i komfort pracy pracowników.
Szybki rozwój technologiczny spo∏eczeƒstwa spra-
wia jednak, i˝ idea okablowania okazuje si´ przydat-
na tak˝e w domach i mieszkaniach.

System okablowania domów i mieszkaƒ pozwala na
efektywniejsze i prostsze korzystanie ze wszystkich
us∏ug i urzàdzeƒ elektronicznych znajdujàcych si´
w domu, takich jak telewizja naziemna, telewizja

satelitarna, telewizja kablowa, magnetowid,
komputer, Internet, telefon, fax, ISDN, domo-

fon, telewizja dozorowa. Okablowanie
umo˝liwia po∏àczenie wszystkich urzà-

dzeƒ przez jednà sieç, a w efekcie
rozszerzenie ich dotychczaso-

wych mo˝liwoÊci. 

System okablowania rozprowadza na terenie ca∏ego
domu sygna∏y szeroko i wàskopasmowe z urzàdzeƒ
elektronicznych dowolnych producentów i dostaw-
ców.
Okablowanie strukturalne spe∏nia w domu
funkcj´ podobnà do systemu elektrycznego.
Tak, jak  w instalacji elektrycznej urzàdze-
nia koƒcowe - lampy, wtyczki, gniazda
- dzia∏ajà dopiero w momencie po-
∏àczenia kablami i zainstalowa-
nia rozdzielni elektrycznej.

Co to jest okablowanie strukturalne?

Do czego s∏u˝y okablowanie w domu?

Dystrybucja sygna∏u telefonicznego sieci cyfrowej ISDN



Co to jest okablowanie strukturalne? Rozprowadzanie sygna∏u sieci telefonicznej 
przez central´ PABX



Proponowane rozwià-
zanie stosowaç mo˝-

na zarówno w no-
wo budowanych

obiektach, jak
i w istniejàcych
ju˝ domach
i mieszkaniach.
Poprowadzenie
instalacji okablo-
wania struktural-
nego najlepiej

uwzgl´dniç ju˝
na etapie projek-

towania domu.

Dzi´ki temu stawia-
jàc dom, zabez-

pieczamy wszyst-
kie niezb´dne

kable i prowa-
dzimy je
w uporzàdko-
wany i niewi-
doczny dla
u˝ytkownika

sposób, uni-
kajàc „kablo-

wego spa-
ghetti”.

Kiedy pomyÊleç o okablowaniu w domu?Budowa domowej sieci mi´dzy komputerami



Budowa domowej sieci mi´dzy komputeramiElementy systemu domNET®

1. Zestaw podstawowy domNET® -
przeznaczony jest do budowy
okablowania dla kilku pomieszczeƒ
z 6 gniazdami przy∏àczeniowymi
telefonicznymi i informatycznymi.
Istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszania iloÊci
gniazd do 14 dla ka˝dej sieci.

Wewnàtrz skrzynki mo˝na umieÊciç
dwa sumatory ze wzmacniaczem,
rozga∏´ênik, zakoƒczenie sieciowe NT
linii cyfrowej ISDN oraz koncentrator
sieci komputerowej. Skrzynka
przeznaczona jest do monta˝u
pod- lub natynkowego.

SSkk∏∏aadd  ZZeessttaawwuu        66445555  11  220000--0000  000000  22
- skrzynka z drzwiami

- ramka do monta˝u podtynkowego
- panel dla 2 ∏àczówek LSA-PLUS

- pó∏ka dla koncentratora
- panel dla gniazd RJ-K45
- os∏ona pola zapasu kabli

- gniazdo elektryczne 4x220 V
- gniazdo RJ45, kat.5 UTP (12 szt)
- kabel krosowy RJ45-RJ45 (6 szt) 

- p∏yta do monta˝u sprz´tu aktywnego
- koncentrator 5 - portowy

- ∏àczówka roz∏àczna LSA-PLUS (1 szt)
- przyrzàd monta˝owy prosty

- kabel krosowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45 (6 szt)



Elementy systemu domNET®

2. Kabel domNET® 4x2x0,5 - to nieekranowana 4-parowa skr´tka kategorii 5.
Mo˝liwe d∏ugoÊci kabla to b´ben 100 m oraz kartonik 305 mb. Standardowy
kolor kabla: szary.

3. Kabel koncentryczny domNET® - wykorzystywany jest do realizacji torów wizyj-
nych dla szerokopasmowego sygna∏u do 3 GHz/75Ω. Kabel mo˝e obs∏ugiwaç
sygna∏ telewizji naziemnej, kablowej  oraz satelitarnej. Kabel wykonany jest
w kolorze bia∏ym. Konfekcjonowany na krà˝kach 100 m i 305 m.

Dystrybucja sygna∏u RTV i SAT



Elementy systemu domNET®

4.  Gniazda przy∏àczeniowe - gniazda te stanowià kompletnà seri´ do wyposa-
˝enia ca∏ego domu. Dost´pne sà w dwóch liniach wzorniczych.

Seria Mega Classic

6538 1 211-13 083 2
6538 1 211-14 083 2
6538 1 311-02 601 2
6538 1 245-01 601 2
6540 2 906-00 601 2
6540 2 907-00 601 2
6540 2 909-00 601 2
6536 3 051-00 601 2
6536 3 052-00 601 2
6536 3 053-00 601 2

Gniazdo 1*RJ45
Gniazdo 2*RJ45

Gniazdo RTV 2 dB
Gniazdo 220 V z bolcem, kluczem

Ramka pojedyncza
Ramka podwójna

Ramka potrójna
Puszka natynkowa pojedyncza
Puszka natynkowa podwójna

Puszka natynkowa potrójna

1. Instalacja telewizyjno-radiowa

Instalacja umo˝liwia pod∏àczenie do sieci

nast´pujàcych êróde∏ sygna∏ów: anteny telewizji

satelitarnej, anten telewizji naziemnej, anteny

radiowej, sygna∏u telewizji kablowej, sygna∏u

z magnetowidu i odtwarzacza DVD. Wykorzystuje

kable koncentryczne wysokiej cz´stotliwoÊci

o impedancji 75 Ω i paÊmie przenoszenia do 2,5 GHz

oraz kable koncentryczne o paÊmie przenoszenia do 1

GHz. Mo˝liwy jest odbiór ró˝nych programów telewizji

naziemnej oraz programów radiowych w dowolnym

rozdzielczym gniazdku przy∏àczeniowym. Instalacja

umo˝liwia jednoczesnà dystrybucj´ sygna∏u telewizji

satelitarnej oraz sygna∏ów z magnetowidu

i odtwarzacza DVD do wszystkich rozdzielczych

gniazdek przy∏àczeniowych. Do wszystkich

gniazdek przy∏àczeniowych dystrybuowany jest

ten sam program telewizji satelitarnej. Jego

zmian´ mo˝na dokonaç tylko w tunerze

satelitarnym pod∏àczonym do

g∏ównego punktu przy-

∏àczeniowego.

2. Sieç teleinformatyczna

Centralnym elementem sieci jest

koncentrator umieszczony na pó∏ce wewnàtrz

skrzynki krosowej. Umo˝liwia on zbudowanie

ma∏ej sieci teleinformatycznej, której wielkoÊç

uzale˝niona jest od iloÊci portów w koncentratorze.

Koncentrator mo˝na po∏àczyç z gniazdami RJ45 przy

pomocy kabli po∏àczeniowych RJ-K45-RJ-K45

o numerze katalogowym 6529 1 026-XX 030 2.

Instalacja umo˝liwia równie˝ równie˝ po∏àczenie dwóch

komputerów pod∏àczonych do dowolnych gniazdek

rozdzielczych. Nale˝y wówczas dokonaç po∏àczenia

dwóch gniazd RJ-K45 wewnàtrz skrzynki krosowej przy

pomocy kabla po∏àczeniowego RJ-K45-RJ-K45

z przeplotem. Sieç umo˝liwia korzystanie z zasobów

innego komputera oraz drukowanie z dowolnego

miejsca. Mo˝liwy jest dost´p do Internetu

z ka˝dego komputera.

Jak system domNET® dzia∏a w praktyce?



Jak system domNET® dzia∏a w praktyce? Elementy systemu domNET®

Seria Modul Plus

Gniazdo 1*RJ45  6538 1 311-13 083 2
Gniazdo 2*RJ45 p∏askie  6538 1 311-14 083 2
Gniazdo 2*RJ45 kàtowe 6538 1 312-14 083 2

Gniazdo RTV GAR-BG-DK  6538 1 311-01 724 2
Gniazdo RTV GAR-TVP1/RS3  6538 1 311-02 724 2

Gniazdo 220 V  6538 1 245-02 724 2
Ramka pojedyncza  6540 2 906-11 724 2
Ramka podwójna  6540 2 906-12 724 2

Ramka potrójna  6540 2 906-13 724 2
PierÊcieƒ ozdobny - ró˝ne kolory   6540 2 999-0x 724 2

Puszka natynkowa pojedyncza  6536 3 051-00 724 2
Puszka natynkowa podwójna  6536 3 052-00 724 2

Puszka natynkowa potrójna  6536 3 053-00 724 2

3. Instalacja telefonii analogowej

WejÊciowy kabel x-parowy zakoƒczony jest na

∏àczówce roz∏àcznej 2/10 wewnàtrz skrzynki

krosowej. Mo˝liwe jest zmostkowanie jednej pary na

∏àczówce oraz zbudowanie  instalacji o topologii

gwiazdy z mo˝liwoÊcià doprowadzenia sygna∏u do

dowolnego rozdzielczego punktu przy∏àczeniowego

zakoƒczonego z∏àczem RJ45.

¸àczówka roz∏àczna 2/10 po∏àczona jest z panelem

z gniazdami RJ45, na których zakoƒczone sà skr´tkowe

kable  4-parowe rozprowadzane po budynku. Krosowanie

wykonuje si´ przy pomocy kabli po∏àczeniowych

LSA2/2(II)a-RJ-K45 o numerze katalogowym

6691 2 054-XX 030 2.

4. Instalacja telefonii cyfrowej ISDN

Podstawowym elementem tej instalacji jest

zakoƒczenie sieciowe NT sieci ISDN, które

umieszcza si´ wewnàtrz skrzynki

krosowej. Zakoƒczenie sieciowe NT mo˝na

po∏àczyç z gniazdami RJ45 przy pomocy kabli

po∏àczeniowych RJ-45-RJ-K45 o numerze

katalogowym 6529 1 026-XX 030 2.

Po∏àczenie umo˝liwia doprowadzenie dwóch szyn S0

i dwóch sygna∏ów analogowych z zakoƒczenia

sieciowego NT do wybranych rozdzielczych punktów

przy∏àczeniowych.

5. Instalacja dla transmisji sygna∏ów audio

Do tego typu sieci nale˝y zaprojektowaç osobnà sieç

wykorzystujàcà g∏oÊnikowe kable 4-˝y∏owe. Nale˝y

pami´taç, aby nie ∏àczyç kolumn g∏oÊnikowych

równolegle. Rozdzielcze punkty przy∏àczeniowe

nale˝y rozszerzyç o gniazda do g∏oÊników

stereofonicznych. Wewnàtrz skrzynki krosowej

kable 4-˝y∏owe ∏àczymy przy pomocy

∏àczówki nieroz∏àcznej 2/10.



Elementy systemu domNET®

- przyrzàd prosty (w zestawie)    6417 1 830-00 001 1
- przyrzàd monta˝owy SENSOR    6417 2 055-01 001 1

- nó˝ do zdejmowania izolacji    8004 3 798-00 351 2
- nó˝ do ci´cia pow∏ok kablowych    8004 3 130-00 005 2

- zestaw etykiet (80 szt.)   8014  0 297-09 083 2
- instrukcja obs∏ugi    8006 1 100-02 236 4

5. Narz´dzia i osprz´t dodatkowy

domNET® w moim domu



domNET® w moim domu

Uwaga ! JeÊli chcieliby Paƒstwo sami zaprojektowaç swojà sieç przedstawiamy
poni˝ej wszystkie tabele puste. Zach´camy do spróbowania. Je˝eli uwa˝acie

Paƒstwo, ˝e jest to zbyt trudne, prosimy o skontaktowanie si´ z naszymi biurami
regionalnymi; nasi koledzy ch´tnie Paƒstwu pomogà.

Elementy systemu domNET®

Koncentrator 5 - portowy

Umo˝liwia budow´ ma∏ej sieci komputerowej wewnàtrz domu,

sk∏adajàcej si´ z 5 komputerów.

Gniazda koncentratora po∏àczone sà z gniazdami RJ-45

na panelu krosowym.

GGnniiaazzddaa  ww zzeessttaawwiiee  domNET®

Gniazdo RJ45 kat.5 UTP    6540 1 100-xx 001 2
Gdzie xx w numerze katalogowym oznacza:

02 - modu∏ czarny, 08 - czerwony, 10 - niebieski

Gniazda w zestawie domNET® s∏u˝à do zakoƒczenia
wszystkich kabli „skr´tkowych” przychodzàcych z pomieszczeƒ.

Uwaga - nale˝y stosowaç jednolity schemat po∏àczeƒ
dla wszystkich kabli; patrz wskazówki

instalacyjne. 
Zestaw podstawowy wyposa˝ony jest 

w 12 gniazd RJ-45.

Opis dodatkowych elementów do zestawu podstawowego systemu domNET®



Elementy systemu domNET®

Kable krosowe w systemie domNET®

Kabel krosowy RJ45 - RJ45 6529 1 026-00 030 2
Kabel krosowy telefoniczny 6691 2 054-01 030 2
LSA 2/2-RJ-K45

W systemie domNET® kable krosowe wykorzystywane sà do prze∏àczania sygna∏ów
w obr´bie zestawu - skrzynki krosowej. Kable z zakoƒczeniami RJ-45 umo˝liwiajà
dystrybucj´ sygna∏ów komputerowych. Kabel LSA 2/2-RJ-K45 umo˝liwia
prze∏àczanie sygna∏u telefonicznego z ∏àczówki LSA-PLUS na gniazda RJ-K45.

Opis dodatkowych elementów do zestawu podstawowego systemu domNET®

Przyk∏adowy projekt rozmieszczenia gniazd systemu domNET®

Teraz nale˝y zaplanowaç wyposa˝enie skrzynki krosowej. Poni˝szy rysunek
przestawia wyposa˝enie jednostki pod planowany system.



1. Zaplanuj lokalizacj´ skrzynki krosowej w pobli˝u rozdzielni elektrycznej, w ∏atwo dost´pnym
miejscu.

2. Rozprowadzajàc kable zachowaj zasad´ najkrótszej odleg∏oÊci mi´dzy skrzynkà krosowà a danym
gniazdem. Staraj si´ unikaç niepotrzebnych za∏amaƒ i zgi´ç na drodze kabla.

3. Rozplanuj gniazda zgodnie ze swoimi potrzebami - minimum jedno gniazdo w ka˝dym pomieszczeniu, blisko
gniazda elektrycznego.

4. Od strony gniazd pozostaw minimum 30 cm kabla, natomiast od strony skrzynki krosowej - 1 m.
5. Kable skr´tkowe rozszyj wed∏ug za∏àczonego standardu 568 A.

6. W miejscu, gdzie znajduje si´ video, zaprojektuj wielokrotne gniazdo RTV i SAT w celu zapewnienia kana∏u
zwrotnego.

7. Z myÊlà o realizacji sieci komputerowej typu punkt-punkt zastosuj kabel krosowy RJ45 o przeciwnym
schemacie rozszycia (1-8, 2-7, itd.). Obs∏ug´ systemu u∏atwi do∏àczona tabelka, którà po wype∏nieniu

naklej na wewn´trznà stron´ drzwi skrzynki krosowej.
8. Przed uruchomieniem systemu sprawdê poprawnoÊç wszystkich po∏àczeƒ prostym miernikiem przejÊcia lub

testerem mapy po∏àczeƒ.

O czym warto pami´taç instalujàc system domNET®?Przyk∏adowy projekt rozmieszczenia gniazd systemu domNET®

Gdy mamy ju˝ zaznaczone wszystkie gniazda mo˝emy sporzàdziç zestawienie
elementów potrzebnych do zamontowania gniazd. Przedstawia to poni˝sza tabela . 



W tym miejscu poka˝emy jak rozplanowaç gniaz-
da przy∏àczeniowe dla systemu domNET®. W tym
celu na rzucie obiektu nale˝y zaznaczyç miejsca,
do których zostanà poprowadzone kable.
Najpierw zaznaczamy na rysunku miejsca, gdzie
zamontowane b´dà gniazda. Przy planowaniu
rozmieszczenia gniazd w danym pokoju powinni-
Êmy uwzgl´dniç rozmieszczenie mebli w taki spo-

sób, aby np. gniazdo telefoniczne zamontowane
by∏o w pobli˝u szafki pod telefon, czy te˝ gniaz-
do TV w miejscu, gdzie b´dzie sta∏ telewizor. Na-
le˝y pami´taç o zaplanowaniu miejsca dla
skrzynki krosowej. W naszym przypadku b´dzie
to pomieszczenie gospodarcze I. Tutaj schodziç
si´ b´dà wszystkie kable z pomieszczeƒ. Trasy ka-
bli nale˝y równie˝ umieÊciç na rysunku.

Przyk∏adowy projekt rozmieszczenia gniazd systemu domNET® Przyk∏adowy projekt rozmieszczenia gniazd systemu domNET®

W celu ∏atwiejszego iloÊciowego skonfigurowania systemu mo˝na pos∏u˝yç si´
tabelkà umieszczonà poni˝ej. Tabelk´ t´ nale˝y wype∏niç w miejscach, w których

chcemy mieç dost´p do okreÊlonego sygna∏u.
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6. W miejscu, gdzie znajduje si´ video, zaprojektuj wielokrotne gniazdo RTV i SAT w celu zapewnienia kana∏u
zwrotnego.

7. Z myÊlà o realizacji sieci komputerowej typu punkt-punkt zastosuj kabel krosowy RJ45 o przeciwnym
schemacie rozszycia (1-8, 2-7, itd.). Obs∏ug´ systemu u∏atwi do∏àczona tabelka, którà po wype∏nieniu

naklej na wewn´trznà stron´ drzwi skrzynki krosowej.
8. Przed uruchomieniem systemu sprawdê poprawnoÊç wszystkich po∏àczeƒ prostym miernikiem przejÊcia lub

testerem mapy po∏àczeƒ.

O czym warto pami´taç instalujàc system domNET®?Przyk∏adowy projekt rozmieszczenia gniazd systemu domNET®

Gdy mamy ju˝ zaznaczone wszystkie gniazda mo˝emy sporzàdziç zestawienie
elementów potrzebnych do zamontowania gniazd. Przedstawia to poni˝sza tabela . 



Elementy systemu domNET®

Kable krosowe w systemie domNET®

Kabel krosowy RJ45 - RJ45 6529 1 026-00 030 2
Kabel krosowy telefoniczny 6691 2 054-01 030 2
LSA 2/2-RJ-K45

W systemie domNET® kable krosowe wykorzystywane sà do prze∏àczania sygna∏ów
w obr´bie zestawu - skrzynki krosowej. Kable z zakoƒczeniami RJ-45 umo˝liwiajà
dystrybucj´ sygna∏ów komputerowych. Kabel LSA 2/2-RJ-K45 umo˝liwia
prze∏àczanie sygna∏u telefonicznego z ∏àczówki LSA-PLUS na gniazda RJ-K45.

Opis dodatkowych elementów do zestawu podstawowego systemu domNET®

domNET® - skrzynka krosowa

Teraz nale˝y zaplanowaç wyposa˝enie skrzynki krosowej. Poni˝szy rysunek
przestawia wyposa˝enie jednostki pod planowany system.

Pola gniazd 4x220 V

P∏yta monta˝owa
dla osprz´tu aktywnego:
• wzmacniacze
• multiswitch
• rozga∏´êniki
• zakoƒczenie sieciowe NT

Magazyn dla 2 ∏àczówek
roz∏àcznych LSA-PLUS KRONE

Pó∏ka dla koncentratora KE-5T

Pole krosowe dla
28 gniazd RJ-K45

Os∏ona zapasu kabli instalacyjnych



domNET® w moim domu

Uwaga ! JeÊli chcieliby Paƒstwo sami zaprojektowaç swojà sieç przedstawiamy
poni˝ej wszystkie tabele puste. Zach´camy do spróbowania. Je˝eli uwa˝acie

Paƒstwo, ˝e jest to zbyt trudne, prosimy o skontaktowanie si´ z naszymi biurami
regionalnymi; nasi koledzy ch´tnie Paƒstwu pomogà.

Elementy systemu domNET®

Rozga∏´ênik 3- krotny

Rozga∏´˝nik jest urzàdzeniem pasywnym s∏u˝àcym do rozdzielenia sygna∏u telewizyjne-

go w zakresie do 860 MHz. Wyposa˝ony jest w jedno gniazdo wejÊciowe (WE) oraz

trzy gniazda wyjÊciowe (WY). Rozga∏´ênik nale˝y do wyposa˝enia standardowego ze-

stawu domNET®

GGnniiaazzddaa  ww zzeessttaawwiiee  domNET®

Gniazdo RJ45 kat.5 UTP 6540 1 100-xx 001 2

Gdzie xx w numerze katalogowym oznacza:

02 - modu∏ czarny, 08 - czerwony, 10 - niebieski

Gniazda w zestawie domNET® s∏u˝à do zakoƒczenia

wszystkich kabli „skr´tkowych” przychodzàcych z pomieszczeƒ.

Uwaga - nale˝y stosowaç jednolity schemat po∏àczeƒ

dla wszystkich kabli; patrz wskazówki

instalacyjne. 

Zestaw podstawowy wyposa˝ony jest 

w 12 gniazd RJ-45.

Opis dodatkowych elementów do zestawu podstawowego systemu domNET®



Elementy systemu domNET®

- przyrzàd prosty (w zestawie)    6417 1 830-00 001 1
- przyrzàd monta˝owy SENSOR    6417 2 055-01 001 1

- nó˝ do zdejmowania izolacji    8004 3 798-00 351 2
- nó˝ do ci´cia pow∏ok kablowych    8004 3 130-00 005 2

- zestaw etykiet (80 szt.)   8014  0 297-09 083 2
- instrukcja obs∏ugi    8006 1 100-02 236 4

5. Narz´dzia i osprz´t dodatkowy

domNET® w moim domu



Elementy systemu domNET®

4.  Gniazda przy∏àczeniowe - gniazda te stanowià kompletnà seri´ do wyposa-
˝enia ca∏ego domu. Dost´pne sà w dwóch liniach wzorniczych.

Seria Mega Classic

6538 1 211-13 083 2
6538 1 211-14 083 2
6538 1 311-02 601 2
6538 1 245-01 601 2
6540 2 906-00 601 2
6540 2 907-00 601 2
6540 2 909-00 601 2
6536 3 051-00 601 2
6536 3 052-00 601 2
6536 3 053-00 601 2

Gniazdo 1*RJ45
Gniazdo 2*RJ45

Gniazdo RTV 2 dB
Gniazdo 220 V z bolcem, kluczem

Ramka pojedyncza
Ramka podwójna

Ramka potrójna
Puszka natynkowa pojedyncza
Puszka natynkowa podwójna

Puszka natynkowa potrójna

1. Instalacja telewizyjno-radiowa

Instalacja umo˝liwia pod∏àczenie do sieci

nast´pujàcych êróde∏ sygna∏ów: anteny telewizji

satelitarnej, anten telewizji naziemnej, anteny

radiowej, sygna∏u telewizji kablowej, sygna∏u

z magnetowidu i odtwarzacza DVD. Wykorzystuje

kable koncentryczne wysokiej cz´stotliwoÊci

o impedancji 75 Ω i paÊmie przenoszenia do 2,5 GHz

oraz kable koncentryczne o paÊmie przenoszenia do 1

GHz. Mo˝liwy jest odbiór ró˝nych programów telewizji

naziemnej oraz programów radiowych w dowolnym

rozdzielczym gniazdku przy∏àczeniowym. Instalacja

umo˝liwia jednoczesnà dystrybucj´ sygna∏u telewizji

satelitarnej oraz sygna∏ów z magnetowidu

i odtwarzacza DVD do wszystkich rozdzielczych

gniazdek przy∏àczeniowych. Do wszystkich

gniazdek przy∏àczeniowych dystrybuowany jest

ten sam program telewizji satelitarnej. Jego

zmian´ mo˝na dokonaç tylko w tunerze

satelitarnym pod∏àczonym do

g∏ównego punktu przy-

∏àczeniowego.

2. Sieç teleinformatyczna

Centralnym elementem sieci jest

koncentrator umieszczony na pó∏ce wewnàtrz

skrzynki krosowej. Umo˝liwia on zbudowanie

ma∏ej sieci teleinformatycznej, której wielkoÊç

uzale˝niona jest od iloÊci portów w koncentratorze.

Koncentrator mo˝na po∏àczyç z gniazdami RJ45 przy

pomocy kabli po∏àczeniowych RJ-K45-RJ-K45

o numerze katalogowym 6529 1 026-XX 030 2.

Instalacja umo˝liwia równie˝ równie˝ po∏àczenie dwóch

komputerów pod∏àczonych do dowolnych gniazdek

rozdzielczych. Nale˝y wówczas dokonaç po∏àczenia

dwóch gniazd RJ-K45 wewnàtrz skrzynki krosowej przy

pomocy kabla po∏àczeniowego RJ-K45-RJ-K45

z przeplotem. Sieç umo˝liwia korzystanie z zasobów

innego komputera oraz drukowanie z dowolnego

miejsca. Mo˝liwy jest dost´p do Internetu

z ka˝dego komputera.

Jak system domNET® dzia∏a w praktyce?



Jak system domNET® dzia∏a w praktyce? Elementy systemu domNET®

Seria Modul Plus

Gniazdo 1*RJ45  6538 1 311-13 083 2
Gniazdo 2*RJ45 p∏askie  6538 1 311-14 083 2
Gniazdo 2*RJ45 kàtowe 6538 1 312-14 083 2

Gniazdo RTV GAR-BG-DK  6538 1 311-01 724 2
Gniazdo RTV GAR-TVP1/RS3  6538 1 311-02 724 2

Gniazdo 220 V  6538 1 245-02 724 2
Ramka pojedyncza  6540 2 906-11 724 2
Ramka podwójna  6540 2 906-12 724 2

Ramka potrójna  6540 2 906-13 724 2
PierÊcieƒ ozdobny - ró˝ne kolory   6540 2 999-0x 724 2

Puszka natynkowa pojedyncza  6536 3 051-00 724 2
Puszka natynkowa podwójna  6536 3 052-00 724 2

Puszka natynkowa potrójna  6536 3 053-00 724 2

3. Instalacja telefonii analogowej

WejÊciowy kabel x-parowy zakoƒczony jest na

∏àczówce roz∏àcznej 2/10 wewnàtrz skrzynki

krosowej. Mo˝liwe jest zmostkowanie jednej pary na

∏àczówce oraz zbudowanie  instalacji o topologii

gwiazdy z mo˝liwoÊcià doprowadzenia sygna∏u do

dowolnego rozdzielczego punktu przy∏àczeniowego

zakoƒczonego z∏àczem RJ45.

¸àczówka roz∏àczna 2/10 po∏àczona jest z panelem

z gniazdami RJ45, na których zakoƒczone sà skr´tkowe

kable  4-parowe rozprowadzane po budynku. Krosowanie

wykonuje si´ przy pomocy kabli po∏àczeniowych

LSA2/2(II)a-RJ-K45 o numerze katalogowym

6691 2 054-XX 030 2.

4. Instalacja telefonii cyfrowej ISDN

Podstawowym elementem tej instalacji jest

zakoƒczenie sieciowe NT sieci ISDN, które

umieszcza si´ wewnàtrz skrzynki

krosowej. Zakoƒczenie sieciowe NT mo˝na

po∏àczyç z gniazdami RJ45 przy pomocy kabli

po∏àczeniowych RJ-45-RJ-K45 o numerze

katalogowym 6529 1 026-XX 030 2.

Po∏àczenie umo˝liwia doprowadzenie dwóch szyn S0

i dwóch sygna∏ów analogowych z zakoƒczenia

sieciowego NT do wybranych rozdzielczych punktów

przy∏àczeniowych.

5. Instalacja dla transmisji sygna∏ów audio

Do tego typu sieci nale˝y zaprojektowaç osobnà sieç

wykorzystujàcà g∏oÊnikowe kable 4-˝y∏owe. Nale˝y

pami´taç, aby nie ∏àczyç kolumn g∏oÊnikowych

równolegle. Rozdzielcze punkty przy∏àczeniowe

nale˝y rozszerzyç o gniazda do g∏oÊników

stereofonicznych. Wewnàtrz skrzynki krosowej

kable 4-˝y∏owe ∏àczymy przy pomocy

∏àczówki nieroz∏àcznej 2/10.



Co to jest okablowanie strukturalne? Rozprowadzanie sygna∏u sieci telefonicznej 
przez central´ PABX



Proponowane rozwià-
zanie stosowaç mo˝-

na zarówno w no-
wo budowanych

obiektach, jak
i w istniejàcych
ju˝ domach
i mieszkaniach.
Poprowadzenie
instalacji okablo-
wania struktural-
nego najlepiej

uwzgl´dniç ju˝
na etapie projek-

towania domu.

Dzi´ki temu stawia-
jàc dom, zabez-

pieczamy wszyst-
kie niezb´dne

kable i prowa-
dzimy je
w uporzàdko-
wany i niewi-
doczny dla
u˝ytkownika

sposób, uni-
kajàc „kablo-

wego spa-
ghetti”.

Kiedy pomyÊleç o okablowaniu w domu?Budowa domowej sieci mi´dzy komputerami



Budowa domowej sieci mi´dzy komputeramiElementy systemu domNET®

1. Zestaw podstawowy domNET® -
przeznaczony jest do budowy
okablowania dla kilku pomieszczeƒ
z 6 gniazdami przy∏àczeniowymi
telefonicznymi i informatycznymi.
Istnieje mo˝liwoÊç zwi´kszania iloÊci
gniazd do 14 dla ka˝dej sieci.

Wewnàtrz skrzynki mo˝na umieÊciç
dwa sumatory ze wzmacniaczem,
rozga∏´ênik, zakoƒczenie sieciowe NT
linii cyfrowej ISDN oraz koncentrator
sieci komputerowej. Skrzynka
przeznaczona jest do monta˝u
pod- lub natynkowego.

SSkk∏∏aadd  ZZeessttaawwuu        66445555  11  220000--0000  000000  22
- skrzynka z drzwiami

- ramka do monta˝u podtynkowego
- panel dla 2 ∏àczówek LSA-PLUS

- pó∏ka dla koncentratora
- panel dla gniazd RJ-K45
- os∏ona pola zapasu kabli

- gniazdo elektryczne 4x220 V
- gniazdo RJ45, kat.5 UTP (12 szt)
- kabel krosowy RJ45-RJ45 (6 szt) 

- p∏yta do monta˝u sprz´tu aktywnego
- rozga∏´ênik 3-krotny (1 szt)

- ∏àczówka roz∏àczna LSA-PLUS (1 szt)
- wtyk F kàtowy (10 szt)

- kabel krosowy telefoniczny LSA 2/2-RJ-K45 (6 szt)



Elementy systemu domNET®

2. Kabel domNET® 4x2x0,5 - to nieekranowana 4-parowa skr´tka kategorii 5.
Mo˝liwe d∏ugoÊci kabla to b´ben 100 m oraz kartonik 305 mb. Standardowy
kolor kabla: szary.

3. Kabel koncentryczny domNET® - wykorzystywany jest do realizacji torów wizyj-
nych dla szerokopasmowego sygna∏u do 3 GHz/75Ω. Kabel mo˝e obs∏ugiwaç
sygna∏ telewizji naziemnej, kablowej  oraz satelitarnej. Kabel wykonany jest
w kolorze bia∏ym. Konfekcjonowany na krà˝kach 100 m i 305 m.

Dystrybucja sygna∏u RTV i SAT



Okablowanie strukturalne to system
okablowania teleinformatycznego w bu-

dynku zdolny obs∏ugiwaç szeroki zakres zasto-
sowaƒ. Tworzy on infrastruktur´ po∏àczeƒ pod-

stawowych elementów sieci. System sk∏ada si´
z kabli, przy∏àczy komunikacyjnych, gniazd, wty-

ków, adapterów, krosownic i komponentów elek-
tronicznych. Umo˝liwia on przesy∏anie danych, g∏osu,
video oraz innych informacji. Pozwala zatem na szyb-

kà i bezpiecznà komunikacje, wykorzy-
stywanà do tej pory g∏ównie w Êrodowisku
biznesowym. Ka˝da nowoczesna firma o do-
wolnym profilu dzia∏alnoÊci, dzi´ki zastosowaniu
okablowania, oszcz´dza czas, zwi´ksza sprawnoÊç
dzia∏ania i komfort pracy pracowników.
Szybki rozwój technologiczny spo∏eczeƒstwa spra-
wia jednak, i˝ idea okablowania okazuje si´ przydat-
na tak˝e w domach i mieszkaniach.

System okablowania domów i mieszkaƒ pozwala na
efektywniejsze i prostsze korzystanie ze wszystkich
us∏ug i urzàdzeƒ elektronicznych znajdujàcych si´
w domu, takich jak telewizja naziemna, telewizja

satelitarna, telewizja kablowa, magnetowid,
komputer, Internet, telefon, fax, ISDN, domo-

fon, telewizja dozorowa. Okablowanie
umo˝liwia po∏àczenie wszystkich urzà-

dzeƒ przez jednà sieç, a w efekcie
rozszerzenie ich dotychczaso-

wych mo˝liwoÊci. 

System okablowania rozprowadza na terenie ca∏ego
domu sygna∏y szeroko i wàskopasmowe z urzàdzeƒ
elektronicznych dowolnych producentów i dostaw-
ców.
Okablowanie strukturalne spe∏nia w domu
funkcj´ podobnà do systemu elektrycznego.
Tak, jak  w instalacji elektrycznej urzàdze-
nia koƒcowe - lampy, wtyczki, gniazda
- dzia∏ajà dopiero w momencie po-
∏àczenia kablami i zainstalowa-
nia rozdzielni elektrycznej.

Co to jest okablowanie strukturalne?

Do czego s∏u˝y okablowanie w domu?

Dystrybucja sygna∏u telefonicznego sieci cyfrowej ISDN
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Jestem zainteresowany/a systemem okablowania domów i mieszkaƒ domNET®

Prosz´ o przes∏anie:

❏ Kompletu materia∏ów

❏ Oferty cenowej

❏ Informacji o najbli˝szym punkcie dystrybucji systemu

Imi´ i nazwisko:

Firma:

Adres:

Prosz´ o kontakt telefoniczny



LESZNO
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
tel. +48 65 525 55 55
fax +48 65 525 56 66
e-mail: kontakt@ccpartners.pl

WARSZAWA
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
Ursynów Business Park,
ul.Pu∏awska 303, WejÊcie B
02-785 Warszawa
tel. +48 22 549 70 00                    
fax +48 22 549 70 10                     
e-mail:warszawa@ccpartners.pl

KATOWICE
C&C Partners Telecom Sp. z o.o.
ul. KoÊciuszki 175
40-524 Katowice
tel. +48 32 201 78 90
fax +48 32 201 78 95
e-mail: katowice@ccpartners.pl

C&
C Partners Telecom

 Sp. z o.o.
ul. 17 Stycznia 119, 121
64-100 Leszno
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