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Integralną częścią poniższego katalogu są pozostałe rozwiązania autorskie Grupy Elmat. Oferta produktowa jest nieustannie
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marką.
Kopiowanie treści bez zgody producenta jest zabronione.
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Doskonałe
rozwiązania

4

FIBRAIN LOGIWIRE - HOME CABLING

XXI wiek to czas wielkiego rozwoju, zwłaszcza budownictwa mieszkaniowego. Przekształcanie się rozwiązań multimedialnych,
złożoność systemów teletransmisyjnych zainstalowanych w lokalach użytkowych oraz ograniczenie przestrzeni organizacyjnej,
umożliwiającej instalację różnych systemów zainspirowało nas do stworzenia unikalnego systemu o nazwie Fibrain Logiwire.

Rozwiązanie
Fibrain LogiWire to system idealnych rozwiązań dla budownictwa jedno-i-wielorodzinnego, jak i dla niewielkich instalacji
komercyjnych, takich jak gabinety lekarskie, kancelarie prawnicze, sklepy i małe/ średnie biura. System ten jest idealnym
elementem instalacji teletechnicznych i słaboprądowych przeznaczonych dla developerów, spółdzielni mieszkaniowych
i inwestorów prywatnych wznoszących nowe budynki mieszkalne.

Funkcjonalność
Główną cechą systemu Logiwire, jest możliwość stworzenia w pełni uniwersalnego, łatwego do konfiguracji punktu
multimedialnego – zarządzającego systemami wewnątrzlokalowymi. System jest kompletnym sposobem integracji
poszczególnych struktur:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Fibrain Data – miedziane okablowanie strukturalne kategorii 5e, 6, 6A, 7, 7A w rozwiązaniu UTP oraz FTP/STP
Fibrain Voice – miedziany system okablowania telefonicznego PSTN, ISDN
Fibrain VertiJet – system mikrokanalizacji budynkowej do realizacji okablowania światłowodowego obiektów
mieszkalnych metodą wdmuchiwania wiązek włókien światłowodowych.
Fibrain Vertiqio - system okablowania światłowodowego budynków mieszkalnych i biurowych wykorzystujący kable
tzw. łatwego dostępu
CATV/SAT TV
Bezpieczeństwo -systemy alarmowe, TV przemysłowa (CCTV)
Telemetria-systemy pomiaru konsumpcji prądu/wody (w trakcie rozwoju)
Urządzenia aktywne- routery, bramki, konwertery mediów

Efektywność
System zapewnia integracje poszczególnych typów okablowania występującego w mieszkaniu abonenta. Główne zadanie
systemu to integracja różnych systemów okablowania mieszkania w jednej skrzynce mieszkaniowej. Integracja ta dotyczyć
będzie systemów takich jak: telefonia (PSTN), sieć komputerowa (DATA), monitoring wizyjny (CCTV), systemy audio (AUDIO),
telewizja kablową i systemy antenowe (SatTV/ CATV), instalacja alarmowa (SAFETY), domofonowa (INTERCOM), sieci
światłowodowe (FIBER) , urządzenia aktywne (ACTIVE), systemy telemetryczne oraz wiele innych.

Skala zastosowania
Wykorzystując wiedzę zdobytą od instalatorów, którzy podczas praktyki zyskali informacje o wymaganiach stawianych przed
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takim typem rozwiązań, celem postawionym przez Fibrain Sp. z o.o. stało się stworzenie produktu spełniającego wymagania
zarówno praktyczne, jak i teoretyczne. Wykorzystując technologię otwartych modułów keystone stworzyliśmy najlepszej jakości
uniwersalność systemu, wśród systemów multimedialnego okablowania mieszkań.

Technologia
System został stworzony w oparciu o innowacyjne rozwiązania z wykorzystaniem prac i wytycznych instalatorów. Staraliśmy się
stworzyć produkt intuicyjny, pozwalający na wykonanie możliwie elastycznego systemu, integrującego szeroką grupę mediów
transmisyjnych. Realizacja inwestycji może również objąć zaprojektowanie i wykonanie skrzynek multimedialnych specjalnie pod
indywidualne zamówienie, z uwzględnieniem uwag inwestora, instalatora, jak i użytkownika końcowego.

Wsparcie
Atutem firmy jest szkolenie instalatorów zarówno przed przygotowaniem się do realizacji inwestycji, jak i w trakcie jej trwania.
Fibrain pozostaje w stałym kontakcie z instalatorami, udziela im niezbędnych informacji w zakresie wykonywania i obsługi
wdrażanego systemu.

Materiały informacyjne
Przygotowane przez Fibrain materiały informacyjne oraz broszury szkoleniowe – odwołujące się do aktualnych trendów, norm z
najnowszymi wzmiankami prawnymi, pozwalając osobom zainteresowanym na stałe pogłębianie wiedzy i umiejętności
zadowodych.

Siatka sprzedaży
Dogodna lokalizacja oddziałów, z własnym zapleczem magazynowym, a także szeroka grupa dystrybutorów w pozostałych
lokalizacjach, zapewnia bieżący dostęp do produktów. Kolejnym atutem jest możliwość otrzymania materiału w miejscu
wykonywania prac instalatorskich, a dzięki odpowiednim zasobom magazynowym realizacja zamówień jest natychmiastowa.
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Stwórz w swoim mieszkaniu
rozbudowany system multimedialny
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To Ty decydujesz
jaki rozmiar będzie miała Twoja
skrzynka multimedialna Logiwire
9

Skrzynki montażowe
10

Skrzynki montażowe - wprowadzenie

Skrzynki montażowe systemu Logiwire, stanowią punkt kluczowy całego systemu. Zastosowano w nich odpowiednią perforację
płyty instalacyjnej, dzięki czemu moduły montażowe mogą być umieszczane dowolnie (poziomo lub pionowo).
Fibrain Home LogiWire MEDIACENTER jest idealnym rozwiązaniem dla budownictwa mieszkaniowego, jak i dla niewielkich
instalacji komercyjnych. Jest to łatwy w montażu, odpowiadający nowym standardom system, który również wkomponuje się
w otoczenie. Skrzynki montażowe zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zintegrowanie rozprowadzonych instalacji
wewnętrznych i zintegrowanie ich z przyłączem zewnętrznym.
Cechy:
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź
ź

integracja wszystkich mediów i urządzeń (TEL, AUDIO, TV, ALARM, INTERCOM, CCTV, DATA)
etetyka wykonania (blacha stalowa malowana proszkowo)
łatwość montażu okablowania (duża ilość przepustów)
wyposażenie w zamek
możliwość realizacji skrzynek w innych rozmiarach
montaż prawo, lewo-stronnie
montaż modułów w pionie lub poziomie
zgodność ze standardem TIA 570-B

Skrzynki montażowe zostały skonstruowane w sposób umożliwiający zintegrowanie rozprowadzonych instalacji wewnętrznych
wraz z przyłączem zewnętrznym.
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Skrzynki montażowe - wersje natynkowe
Skrzynka natynkowa MINI
FLW-10N-WM
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
270
115
4x ø50 mm przelot

Skrzynka natynkowa MIDI
FLW-14N-WM
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
370
115
4x ø50 mm przelot

Skrzynka natynkowa MAXI
FLW-28N-WM
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
720
115
8x ø50 mm przelot

Skrzynka natynkowa MAXI-LONG
FLW-48N-WM
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

12

370
1220
115
14x ø50 mm przelot
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Skrzynki montażowe - wersje podtynkowe
Skrzynka podtynkowa MINI
FLW-10N-EH
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
270
100
434x324
1x ø50 mm knockout
4x ø50 mm knockout
4x ø50 mm przelot

Skrzynka podtynkowa MIDI
FLW-14N-EH
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
370
100
434x424
1x ø50 mm knockout
4x ø50 mm knockout
4x ø50 mm przelot

Skrzynka podtynkowa MAXI
FLW-28N-EH
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
720
100
434x774
2x ø50 mm knockout
4x ø50 mm knockout
8x ø50 mm przelot

Skrzynka podtynkowa MAXI-LONG
FLW-48N-EH
Wymiary:
Długość [mm]
Wysokość [mm]
Głębokość [mm]
Kołnierz [mm]
Przepusty:
lewo/prawo
góra/dół
tył

370
1220
100
434x1274
3x ø50 mm knockout
4x ø50 mm knockout
14x ø50 mm przelot
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Moduły montażowe
14

Moduły montażowe - wprowadzenie

Całość systemu uzupełniają moduły instalacyjne – stanowiące serce każdej skrzynki multimedialnej. Szeroka gama rozwiązań
dostępnych w systemie Fibrain LogiWire pozwala na zintegrowanie wszystkich dostępnych obecnie na rynku mediów oraz
urządzeń. Odpowiednie przygotowanie zaczepów montażowych umożliwia dowolność montażu – zarówno w pionie, jak
i poziomie.
Moduły instalacyjne pozwalają na realizację topologii okablowania multimedialnego zrealizowanego w mieszkaniu lub innym
obiekcie.
Funkcje:
ź
ź
ź
ź
ź

integracja wszystkich mediów i urządzeń (TEL, AUDIO, TV, ALARM, INTERCOM, CCTV, DATA)
realizacja funkcji punktów połączeniowych
swobodna rekonfiguracja punktu końcowego
realizacja wyposażenia punktu dystrybucyjnego
łatwe zarządzanie torami logicznymi

Cechy:
ź
ź
ź
ź
ź

estetyka wykonania (blacha stalowa malowana proszkowo)
montaż on-Click
montaż modułów w pionie lub poziomie
zgodność ze standardem TIA 570-B
wykonanie z elementów najwyższej jakości
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Moduły montażowe
CAT 5E UTP FTP

Moduły data kategorii 5e w pełni spełniają wymagania kategorii 5e (class D) zgodnie z normą ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.
Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego są zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE.
Cechy:

UTP

FTP

8 pinowe złącza IDC
8 portów RJ45 cat. 5e
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B

9 pinowe złącza IDC
6 portów RJ45 cat. 5e
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B

Parametry:
ź Gniazda: RJ45 kat. 5e
ź Trwałość gniazd: >750 cykli wpięcia
ź Styki: o średnicy 0,46mm pokryte warstwą złota
ź Złącza IDC: akceptujące żyły 22-26AWG
ź Schemat rozszycia: T568A oraz T568B
Normy:
ź
ź
ź
ź

Permanent Link/Channel zgodnie z TIA/EIA 568B-2.1
ISO/IEC 11801,
CENELEC EN 50173
IEC 60603-7

Moduł 8xRJ45 UTP cat. 5e:
Moduł 6xRJ45 FTP/STP cat. 5e:
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FLW-DM5-U8
FLW-DM5-S6
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Moduły montażowe
CAT 6 UTP FTP

Moduły data kategorii 6 w pełni spełniają wymagania kategorii 6 (class E) zgodnie z normą ISO/IEC 11801 2nd edition:2002.
Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego są zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE.
Cechy:

UTP

FTP

8 pinowe złącza IDC
8 portów RJ45 cat. 6
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B

9 pinowe złącza IDC
6 portów RJ45 cat. 6
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B

Parametry:
ź Gniazda: RJ45 kat. 6
ź Trwałość gniazd: >750 cykli wpięcia
ź Styki: o średnicy 0,46mm pokryte warstwą złota
ź Złącza IDC: akceptujące żyły 22-26AWG
ź Schemat rozszycia: T568A oraz T568B
Normy:
ź
ź
ź
ź

Permanent Link/Channel zgodnie z TIA/EIA 568B-2.1
ISO/IEC 11801
CENELEC EN 50173
IEC 60603-7

Moduł 8xRJ45 UTP cat. 6:
Moduł 6xRJ45 FTP/STP cat. 6:

FLW-DM6-U8
FLW-DM6-S6
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Moduły montażowe
TELEFON

Całość systemu uzupełniają moduły instalacyjne – stanowiące serce każdej skrzynki multimedialnej. Szeroka gama rozwiązań
dostępnych w systemie Fibrain LogiWire pozwala na zintegrowanie wszystkich dostępnych obecnie na rynku mediów oraz
urządzeń. Odpowiednie przygotowanie zaczepów montażowych umożliwia dowolność montażu – zarówno w pionie, jak
i poziomie.
Moduły telefoniczne kategorii 3 w pełni spełniają wymagania kategorii 3 (class C) zgodnie z normą ISO/IEC 11801 2nd
edition:2002. Ponadto wszystkie komponenty toru transmisyjnego są zgodne z dyrektywą ROHS 2002/95/WE.
Cechy:

IDC

RJ45

Wejście: 8 pinowe złącza IDC, RJ45
Wyjście: 8x8pins IDC
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B
Obsługa do 4 linii telefonicznych na porcie

Wejście: 8 pinowe złącza IDC, RJ45
Wyjście: 8xRJ45
Malowanie proszkowo (RAL 9005)
Schemat rozszycia T568A/B
Obsługa do 4 linii telefonicznych na porcie

Parametry:
ź Gniazda: IDC/RJ45
ź Trwałość gniazd: >750 cykli wpięcia
ź Złącza IDC: akceptujące żyły 22-26AWG
ź Schemat rozszycia: T568A oraz T568B

Moduł RJ45, 8pins IDC, 8x8 pins IDC:
Moduł RJ45, 8pins IDC, 8xRJ45:
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FLW-OPT-I8
FLW-OPT-R8
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Moduły montażowe
AUDIO/VIDEO

MODUŁY VIDEO
Funkcje:
¬ pozwala na rozdzielenie sygnału video na poszczególne urządzenia
Możliwości:
¬ zintegrowanie systemu z aktywnymi rozdzielaczami video
¬ możliwość wykorzystania dowolnego rozdzielacza video dostępnego na
rynku (przy użyciu FLW-BMP-M1).

Moduł VIDEO 1 to 3 (1-1000 MHz):

FLW-VC1-M3

Moduł VIDEO 1 to 4 (1-1000 MHz):

FLW-VC1-M4

Moduł VIDEO 1 to 6 (1-1000 MHz):

FLW-VC1-M6

Moduł VIDEO 1 to 8 (1-1000 MHz):

FLW-VC1-M8

MODUŁ AUDIO
Funkcje:
¬ pozwala na rozdzielenie sygnału audio na poszczególne urządzenia
Możliwości:
¬ rozprowadzenie jednolitego sygnału audio pomiędzy pomieszczeniami
¬ dedykowane dwa głośniki stereo do pomieszczenia
¬ możliwość wykorzystania pokojowych regulatorów głośności

Moduł AUDIO 1 to 8:
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FLW-AMP-M8
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Moduły montażowe
NIEWYPOSAŻONE

MODUŁ MONTAŻOWY
Funkcje:
¬ pozwala na zainstalowanie dowolnego komponentu teleinformatycznego
¬ służy do rozbudowy systemu LogiWire o rozwiązania innych producentów
Cechy:
¬ moduł wyposażony w sito montażowe (otwory 2,8 mm)

Moduł montażowy:

FLW-BMP-M1

WSPORNIK PANELI
Funkcje:
¬ pozwala na zainstalowanie dodatkowych paneli adapterów
¬ służy do rozbudowy systemu LogiWire o dowolne moduły „keystone”
Cechy:
¬ przystosowany pod montaż 2 paneli adapterów

Wspornik paneli:

FLW-APB-M1

PANEL ADAPTERÓW
Funkcje:
¬ umożliwia zainstalowanie adapterów typu „keystone”
¬ służy do budowania połączeń pośrednich dla bogatej grupy mediów
transmisyjnych
Cechy:
¬ 4 lub 6 otworów montażowych pod adaptery „keystone”
¬ 6 otworów montażowych pod adaptery „F”
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Panel 6x keystone:

FLW-APK-M6

Panel 4x keystone:

FLW-APK-M4

Panel 6x F-connector:

FLW-APF-M6
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Moduły montażowe
MASKOWNICE

MASKOWNICA
Funkcje:
¬ pozwala na zamaskowanie wiązek kablowych wewnątrz skrzynki montażowej
¬ zabezpieczenie wiązek kablowych przed uszkodzeniem
Cechy:
¬ wysokość przepustu kablowego 30 mm

Maskownica:

FLW-BMP-T1

ELEMENT POGŁĘBIAJĄCY
Funkcje:
¬ pozwala na zamaskowanie dodatkowych wiązek kablowych wewnątrz
skrzynki montażowej
¬ zabezpieczenie wiązek kablowych przed uszkodzeniem
Cechy:
¬ wysokość przepustu kablowego 30 mm
¬ dwa przepusty kablowe
¬ otwory montażowe pod maskownice
Element pogłębiający:
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FLW-BMP-T2
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I

I

FSR
A
A

II

II
A

I

GPON ONT

STB

B

III

III

C

C

IV

IV

POWER
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V

To może być również Twój system
- decyzja należy do Ciebie
A

PC
A

B

STB

A

A

A
A

A
HDMI

GPON ONT
C

A

TEL

FSR

TV

I - kabel teleinformatyczny miedziany
II - kabel teleinformatyczny światłowodowy
III - kabel koncentryczny video
IV - kabel teleinformatyczny telefoniczny
V - przewody zasilające
A - przewody krosowe miedziane
B - przewody krosowe światłowodowe
C - przewody krosowe video
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Rozwiązania światłowodowe
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Multimedialne okablowanie światłowodowe

Dzięki bogatemu portfolio rozwiązań światłowodowych, mogliśmy stworzyć najlepiej dobrany system połączeń
światłowodowych wykorzystywanych przy budowie systemu multimedialnego okablowania mieszkań.
Vertiqio - to innowacyjny system wykorzystujący budynkowe kable światłowodowe (wewnętrzne kable
dystrybucyjne). Specjalna konstrukcja ułatwia rozdzielanie włókien światłowodowych bez potrzeby ich spawania
w miejscu rozgałęzień. Oprócz światłowodowej sieci kablowej system wyposażony jest w kompletny zestaw akcesoriów
takich jak punkty dystrybucji, skrzynki rozdzielcze, puszki abonenckie itd. Ten system jest idealnym rozwiązaniem dla
wielokondygnacyjnych budynków mieszkalnych oraz biurowych. Kluczowym elementem tego systemu jest łatwość
budowy sieci wewnętrznej tj. montaż okablowania jak również podłączenie każdego użytkownika do punktu dystrybucji
(wielorodzinne budynki MDU).
VertiDrop - to przyjazny dla użytkownika system prefabrykowanych zestawów (puszki abonenckie oraz kabel
DROP). Oprócz zestawów abonenckich system jest wyposażony w pełny zestaw akcesoriów. Ten system jest idealnym
rozwiązaniem dla małych i średnich budynków mieszkalnych lub biurowych. Istnieje możliwość integracji systemów
Vertiqio lub Facade z systemem VertiDrop, jako gotowych, pełnych rozwiązań dla różnych pięter lub segmentów
w wyższych budynkach. Kluczowym elementem tego systemu jest pojęcie "plug-and-play". Wszystkie produkty są
dostarczane jako prefabrykowane zestawy, które oszczędzają koszty pracy i czas instalacji.
VertiJet - to system, którego podstawą jest włókno do wdmuchiwania jak również prefabrykowane zestawy
nanopatchcordów. Rozwiązanie to podobne do systemu VertiDrop, lecz połączenie klienta odbywa się poprzez
mikrorurki wewnątrzbudynkowe, a nie poprzez sam kabel. W pierwszym etapie inwestycji można zainstalować tylko
mikrorurki. Następnym elementem jest podłączenie abonenta poprzez wdmuchany lub przeciągnięty prefabrykowany
nanopatchord. Rozwiązanie to oszczędza koszty pracy oraz czas instalacji.

FIBRAIN Sp. z o.o. ul. Wspólna 4A 35-205 Rzeszów (17) 86-60-800 www.fibrain.com
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FIBRAIN LOGIWIRE
Moduł montażowy
+ Puszka Abonenencka
VFTO-B-XX dla 2XSC SX

FIBRAIN LOGIWIRE
Moduł montażowy
+ Puszka Abonenencka
VFTO-A-XX dla 2XSC SX

FIBRAIN LOGIWIRE
Wspornik 2x paneli adapterów
+ 1x panel 4x KEYSTONE
+ adaptery KEYSTONE FIBER

FIBRAIN Fiber Patchcord

DASAN GPON ONT H645B
2-PORT 10/100/1000BASAE-TX
AC POWER ADAPTER CLASS B+
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FIBRAIN patchcord cable

DASAN GPON ONT H640GR
4-PORT 10/100/1000BASE-TX
+ 2-PORT POTS(FXS) VOIP
+ 1-PORT RF(CATV), BRIDGE

FIBRAIN Fiber Dropcable

Router Fibrain FSR-RG1

Vertiqio
Vertijet
Vertidrop

}

horizontal cables

Fibrain DATA horizontal cable

Infrastruktura niezależna od czasu
- to Ty decydujesz o drodze Twojego sygnału
27

Rozwiązania światłowodowe
GPON

W dzisiejszych czasach nie musimy prowadzić przez nasze nowe mieszkanie kilometrów kabla, oddzielnie dla telewizji, telefonu
i Internetu. Najnowsza technologia GPON pozwala na świadczenie wszystkich tych usług w najwyższej jakości za pomocą jednego
włókna światłowodu.
Na czym polega technologia GPON?
GPON (Gigabit Passive Optical Network), czyli pasywna sieć światłowodowa, w której optyczny sygnał rozsyłany jest do
poszczególnych użytkowników za pomocą jednomodowego włókna światłowodowego, który rozdzielany jest za pomocą
pasywnych elementów, zwanych spliterami. W sieci GPON sygnał nadawany jest przez urządzenie centralne OLT - Optical Line
Terminal, natomiast odbierany przez elementy końcowe sieci jakim są urządzenie abonenckie ONT - Optical Network Terminal.
Standard GPON umożliwia uzyskanie transmisji 2,5Gb do abonenta i 1,25Gb od abonenta przez jedno włókno światłowodu,
dzięki zastosowaniu technologii WDM.

OLT (Optical Line Terminal) – to koncentrator całej sieci, do którego podłączeni są
wszyscy abonenci. Z poziomu urządzenia OLT możemy zarządzać naszą siecią,
aktywować i modyfikować usługi poszczególnym użytkownikom. OLT zawiera
w zależności od modelu określoną ilość portów GPON, do których, dzięki spliterom
i odpowiednim algorytmom możliwe jest podłączenie do 128 użytkowników na jednym
porcie GPON.

ONT (Optical Network Terminal) – urządzenie klienckie, które zamienia sygnał
optyczny na elektryczny, dzięki czemu klient może bezpośrednio do końcówki
podłączyć swój komputer, telewizor czy telefon.

Technologia GPON charakteryzuje się niezwykłą odpornością na awarie poprzez wyeliminowanie urządzeń aktywnych na trasie
pomiędzy dostawcą, a abonentem. Pozwala na dostarczenie do mieszkania abonenta Internetu o przepustowości nawet kilkuset
Mb/s, przez co możemy oglądać telewizję w najwyższej jakości HD bez jakichkolwiek zakłóceń i jednocześnie korzystać
z Internetu bez żadnych limitów.
Dodatkowo, wykorzystanie technologii GPON, pozwala na zawarcie umowy z jednym operatorem, który świadczy usługi triple
play, przekłada się to przede wszystkim na wygodę i oszczędności, ponieważ mamy jedną umowę i jeden rachunek, jak również
korzystniejszą ofertę łączoną.
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Podsumowując, co daje światłowód w naszym mieszkaniu, połączony z technologią GPON:
ź
ź
ź
ź
ź
ź

Internet, telefon i telewizję poprzez jedno włókno światłowodu,
niezawodność łącza Internetowego,
jeden rachunek,
lepszą ofertę od operatora,
niewiarygodnie szybki Internet,
możliwość oglądania telewizji w najwyższej jakości HD.

Na całym świecie wiele milionów ludzi korzysta z technologii GPON, teraz i my mamy już taką możliwość!
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Kable,
patchcordy
i akcesoria
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Kable instalacyjne

Uzupełnieniem systemu są kable instalacyjne, specjalnie dobrane z szerokiej oferty okablowania strukturalnego FibrainDATA.
Przewody teleinformatyczne w pełni spełniają wymagania norm okablowania strukturalnego, w pełni wspierają aplikacje
wykorzystywane dla konkretnych kategorii. Wszystkie komponenty toru transmisyjnego zostały zweryfikowane przez laboratoria niezależne.

XE100.101(102,103) FIBRAIN DATA
Kat. 5e U/UTP 200 MHz, PVC
Aplikacje:
¬ 10BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 4/16 Mbps Token Ring
¬ 100BASE-VG-AnyLAN
¬ 100 Mbps TP-PMD
¬ 100BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 55/155 Mbps ATM
¬ 1000BASE-T

IZOLACJA

PRZEWODNIK

PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 24 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcane ze sobą
¬ Płaszcz - PVC kolor szary

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

XE100.105(106,107) FIBRAIN DATA
Kat. 5e U/UTP 200 MHz, LSZH
IZOLACJA

PRZEWODNIK

PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 24 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcane ze sobą
¬ Płaszcz - LSZH kolor zielony

XE100.111(112,113) FIBRAIN DATA
Kat. 5e F/UTP 200 MHz, PVC
IZOLACJA

Aplikacje:
¬ 10BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 4/16 Mbps Token Ring
¬ 100BASE-VG-AnyLAN
¬ 100 Mbps TP-PMD
¬ 100BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 55/155 Mbps ATM
¬ 1000BASE-T

UZIEMIENIE
PRZEWODNIK

EKRAN
PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 24 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcane ze sobą
¬ Ekran - folia alum. / polyester
¬ Uziemienie - miedziany drut
ocynkowany, Φ0,4 mm
¬ Płaszcz - PVC kolor szary

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

Aplikacje:
¬ 10BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 4/16 Mbps Token Ring
¬ 100BASE-VG-AnyLAN
¬ 100 Mbps TP-PMD
¬ 100BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 55/155 Mbps ATM
¬ 1000BASE-T

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288
¬ LSZH: UNE-EN 50268

XE100.115(116,117) FIBRAIN DATA
Kat. 5e F/UTP 200 MHz, LSZH
IZOLACJA
UZIEMIENIE
PRZEWODNIK

EKRAN
PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 24 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcane ze sobą
¬ Ekran - folia alum./polyester
¬ Uziemienie - miedziany drut
ocynkowany, Φ0,4 mm
¬ Płaszcz - LSZH kolor zielony

Aplikacje:
¬ 10BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 4/16 Mbps Token Ring
¬ 100BASE-VG-AnyLAN
¬ 100 Mbps TP-PMD
¬ 100BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 55/155 Mbps ATM
¬ 1000BASE-T

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288
¬ LSZH: UNE-EN 50268
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XQ100.101(102,103) FIBRAIN DATA
Kat. 6 U/UTP 500 MHz, PVC
Aplikacje:
¬ Transmisje half/full duplex
¬ Transmisja sygnałów video
¬ 16 Mbps Token Ring
¬ 100 Mbps TP-PMOD
¬ 100 BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 1000 BASE-T
¬ 155/622 Mbps ATM
¬ 1,2 Gbps ATM

IZOLACJA
RIP CORD
PRZEWODNIK

KRZYŻAK
PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 23 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcone ze sobą
¬ Płaszcz - PVC koloru szarego

Normy:
¬ IEC 60332-1,
¬ UNE-EN 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1
¬ ISO/IEC 11801 : 2002
¬ EN 50173 : 2002

XQ100.105(106,107) FIBRAIN DATA
Kat. 6 U/UTP 500 MHz, LSZH
IZOLACJA
RIP CORD
PRZEWODNIK

KRZYŻAK
PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 23 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcone ze sobą
¬P ł a s z c z - L S Z H k o l o r u
niebieskiego

Aplikacje:
¬ Transmisje half/full duplex
¬ Transmisja sygnałów video
¬ 16 Mbps Token Ring
¬ 100 Mbps TP-PMOD
¬ 100 BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 1000 BASE-T
¬ 155/622 Mbps ATM
¬ 1,2 Gbps ATM

Normy:
¬ IEC 60332-1,
¬ PN-EN 50265-2-1
¬ PN-EN 50266-2-4
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1
¬ ISO/IEC 11801 : 2002
¬ EN 50173 : 2002
¬ LSZH: UNE-EN 50268

XQ100.116(117) FIBRAIN DATA
Kat. 6 F/UTP 350 MHz, LSZH
Aplikacje:
¬ Transmisje half/full duplex
¬ Transmisja sygnałów video
¬ 16 Mbps Token Ring
¬ 100 Mbps TP-PMOD
¬ 100 BASE-T (IEEE 802.3)
¬ 1000 BASE-T
¬ 155/622 Mbps ATM
¬ 1,2 Gbps ATM

IZOLACJA
RIP CORD
PRZEWODNIK
EKRAN
UZIEMIENIE
KRZYŻAK
PŁASZCZ

Konstrukcja:
¬ Przewodnik (żyła) - 23 AWG
¬ Izolacja - polyolefin
¬ Ilość par - 4, skręcane ze sobą
¬ Ekran - folia alum./polyester
¬ Uziemienie - miedziany drut
ocynkowany, Φ0,4 mm
¬ Płaszcz - LSZH kolor niebieski

Normy:
¬ IEC 60332-1,
¬ PN-EN 50265-2-1
¬ PN-EN 50266-2-4
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1
¬ ISO/IEC 11801 : 2002
¬ EN 50173 : 2002
¬ LSZH: UNE-EN 50268

Uzupełnieniem oferty kabli instalacyjnych są pozostałe przewody transmisyjne dostępne w rozwiązaniach Fibrain oraz inne
produkty dostępne na rynku. Dzięki możliwości zintegrowania infrastruktury teleinformatycznej z dowolnego źródła w systemie
Fibrain LogiWire umożliwiono pełną uniwersalność mediów transmisyjnych.
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Patchcordy

Kategoria 5e (class D), która została początkowo skorygowana przez normę TIA/EIA-568-B, zapewnia wydajność miedzianej
struktury kablowej do częstotliwości 100 MHz. Dzięki zaostrzonym wymaganiom, odnoszącym się do parametrów przesłuchów,
zapewnia możliwość wdrożenia transmisji Gigabit Ethernet (1000 Mb/s).

Kabel krosowy kat. 5e UTP

Kabel krosowy kat. 5e FTP

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

XE

P

000

Rodzaj
komponentu:
P - patchcord

Długość:
005 - 0,5m
010 - 1m
030 - 3m

.

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

0
Typ ekranu:
0 - U/UTP
1 - F/UTP

0
Rodzaj
zakończenia:
0 - zalewany
1 - zaciskany

...
990 - 99m

XX

XX

Kolor kabla:
OR
BL
Y
BK
R
GR
W
GY

Istnieje możliwość
zmiany koloru wtyku,
boota.

Kategoria 6 (class E), która została początkowo skorygowana przez normę TIA/EIA-568-B, zapewnia wydajność miedzianej
struktury kablowej do częstotliwości 250 MHz. Obecnie najczęściej wykorzystywany typ okablowania, pozwala na pełne
wdrożenie aplikacji 1000Base-T.

Kabel krosowy kat. 6 UTP

Kabel krosowy kat. 6 FTP

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

XQ

P

000

Rodzaj
komponentu:
P - patchcord

Długość:
005 - 0,5m
010 - 1m
030 - 3m

...
990 - 99m
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.

Normy:
¬ IEC 60332-1
¬ UNE 50265-2-1
¬ ANSI/TIA/EIA 568-B.2
¬ ISO/IEC 11801
¬ IEC 61156-5
¬ EN 50173, EN 50288

0
Typ ekranu:
0 - U/UTP
1 - F/UTP
2 - U/FTP
3 - F/FTP
4 - S/FTP

0
Rodzaj
zakończenia:
0 - zalewany
1 - zaciskany

XX

XXX

Kolor kabla:
OR
BL
Y
BK
R
GR
W
GY

Istnieje możliwość
zmiany koloru wtyku,
boota i ikony.
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Moduły krosownicze

Moduły krosownicze – w standardzie mocowania keystone, pozwalają na wykonanie w pełni kompletnego systemu w oparciu
o osprzęt elektroinstalacyjny większości systemów dostępnych na rynku światowym.

XE100.400 Keystone FIBRAIN DATA Kat. 5e UTP

Parametry Mechaniczne:
¬ Gniazdo: nieekranowane RJ45
kat.5e
¬ Styki: o średnicy 0,46 mm pokryte
warstwą 50 µm złota i 100 µm
niklu
¬ Złącze IDC: beznarzędziowe
¬ Średnica żyły: 0,4-0,65 mm

Cechy:
¬ Wykonanie beznarzędziowe
¬Obudowa zmniejszająca
wielkość rozplotu żył kabla
¬Wykonane z materiałów
niepalnych UL 94V-0
¬ Przesłona przeciwkurzowa
¬ Identyfikacja sekwencji 568A
i 568B.

XQ100.400 Keystone FIBRAIN DATA Kat. 6 UTP

Parametry Mechaniczne:
¬ Gniazdo: nieekranowane RJ45
kat.6
¬ Styki: o średnicy 0,46 mm pokryte
warstwą 50 µm złota i 100 µm
niklu
¬ Złącze IDC: beznarzędziowe
¬ Średnica żyły: 0,4-0,65 mm

Cechy:
¬ Wykonanie beznarzędziowe
¬Obudowa zmniejszająca
wielkość rozplotu żył kabla
¬Wykonane z materiałów
niepalnych UL 94V-0
¬ Przesłona przeciwkurzowa
¬ Identyfikacja sekwencji 568A
i 568B.

XE100.450 Keystone FIBRAIN DATA Kat. 5e FTP/STP

Parametry Mechaniczne:

Cechy:

¬ Gniazdo: ekranowane RJ45

¬ Wykonanie beznarzędziowe
¬Obudowa zmniejszająca

kat.5e
¬ Styki: o średnicy 0,46 mm pokryte

warstwą 50 µm złota i 100 µm
niklu
¬ Złącze IDC: beznarzędziowe
¬ Średnica żyły: 0,4-0,65 mm

wielkość rozplotu żył kabla
¬Wykonane z materiałów

niepalnych UL 94V-0
¬ Przesłona przeciwkurzowa
¬ Identyfikacja sekwencji 568A

i 568B.

XQ100.450 Keystone FIBRAIN DATA Kat. 6 FTP/STP

Parametry Mechaniczne:

Cechy:

¬ Gniazdo: ekranowane RJ45 kat.6
¬ Styki: o średnicy 0,46 mm pokryte

¬ Wykonanie beznarzędziowe
¬Obudowa zmniejszająca

warstwą 50 µm złota i 100 µm
niklu
¬ Złącze IDC: beznarzędziowe
¬ Średnica żyły: 0,4-0,65 mm

wielkość rozplot użył kabla
¬Wykonane z materiałów

niepalnych UL 94V-0
¬ Przesłona przeciwkurzowa
¬ Identyfikacja sekwencji 568A

i 568B.
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Gniazda końcowe

Moduły krosownicze w standardzie mocowania „keystone” systemu Fibrain LogiWire są kompatybilne z większoscią adapterów
elektroinstalacyjnych dostępnych na rynku.

Adaptery pod moduły keystone - płaskie

Adaptery pod moduły keystone - kątowe

¬ umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45

¬ umożliwiają budowę gniazd logicznych w oparciu o standard 45 x 45

mm
¬ przeznaczone do montażu w połączeniu z ramkami wyposażonymi
w supporty
¬ przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
¬ duże pole opisowe
¬ montaż przy pomocy zatrzasku

¬ przesłona zabezpieczająca złącze RJ45 przed kurzem
¬ duże pole opisowe oraz etykieta identyfikacyjna
¬ montaż przy pomocy zatrzasku
¬ konstrukcja adaptera pozwala na montaż modułów Keystone RJ45

PC5201 - EBOX adapter 22,5x45mm pod moduł keystone
PC5202.1 - EBOX adapter 45x45mm pod moduł keystone
PC5202.2 - EBOX adapter 45x45mm pod 2 moduły keystone

PC5203 - EBOX adapter 22,5x45mm pod moduł keystone
PC5204.1 - EBOX adapter 45x45mm pod moduł keystone
PC5204.2 - EBOX adapter 45x45mm pod 2 moduły keystone

mm

większości producentów dostępnych na rynku

Moduły natynkowe - wersja BOX

Ramki montażowe z adapterem keystone

¬ umożliwia budowę gniazd logicznych w dowolnym miejscu
¬ wyposażony w:
¬ otwory montażowe „keystone”
¬ duże pole opisowe, ikony identyfikacyjne
¬ przesłonę przeciwkurzową
¬ przystosowany pod montaż modułów krosowniczych Fibrain DATA

¬ umożliwiają budowę gniazd logicznych,
¬ wyposażony w 2 otwory montażowe „keystone” oraz pole opisowe
¬ występuje możliwość zaślepienia otworów montażowych
¬ umożliwia montaż modułów krosowniczych FibrainDATA w wersji UTP

i FTP/STP
¬ w osprzęcie elektroinstalacyjnym Legrand Valena

TM

w wersji UTP i FTP/STP

XB-00BXIL-01 - Moduł natynkowy - 1x keystone - wersja BOX
XB-00BXIL-02 - Moduł natynkowy - 2x keystone - wersja BOX
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PC5302.2 - Adapter pod 2 moduły keystone - płaski
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Czy wiesz, że...

ü

koszt instalacji całego systemu multimedialnego będzie stanowił niewielki procent ceny nieruchomości, którą nabywasz,

ü

systemy teleinformatyczne zmieniają się średnio co około 6-7 lat, sam zdecyduj czy jesteś gotowy na kolejny remont,

ü

wymagania transmisyjne stale rosną,

ü

system LogiWire jest objęty gwarancją niezawodności,

ü

całość systemu będzie niewidoczna, bez zbednej plątaniny kabli,

ü

system LogiWire został opracowany w oparciu o aktualne i przyszłe standardy, dzięki czemu zapewni Ci długie lata
spokoju.
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Notatki
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Pozostała oferta

P.H. ELMAT Sp. z o.o. jest jednym z najnowocześniejszych polskich producentów osprzętu dla współczesnej telekomunikacji.
W ciągu ostatnich lat firma umocniła swoją pozycję na rynku dystrybucji nowych technologii telekomunikacyjnych,
w szczególności światłowodowych, wyznaczających często nowe kierunki w branży (wprowadzając na rynek produkty z zakresu
mikrokanalizacji światłowodowej i rozwiązania dla sieci FTTx).
Zachęcamy do zapoznania się z pozostałą ofertą Grupy Elmat, poprzez pozostałe katalogi wybranych rozwiązań:

2012

2012

2012

2012
2012

1. FibrainDATA – system okablowania strukturalnego firmy FIBRAIN. Oferuje on wysokiej klasy komponenty okablowania
strukturalnego. Wymagania stawiane przez nas dla tego systemu, spowodowały ze przewyższa on wymogi norm ISO/IEC 11801,
EIA/TIA-568, EN 50173. Jesteśmy pewni, że szeroki wybór komponentów, począwszy od rozwiązania U/UTP, a także rozwiązania
F/UTP, U/FTP, F/FTP w kategoriach 5e, 6, 6A, 7, 7A w pełni zaspokajają Państwa potrzeby związane z systemem okablowania
strukturalnego oraz na zbudowanie rozwiązań klas od D do FA.
2. PON – rozwiązania z dziedziny pasywnych sieci optycznych. Rozwiązania głownie dedykowane są dla sieci FTTH. Produkty
bazujące dla takich technologii jak CWDM (Coarse Wavelenght Division Multiplexing), DWDM (Dense Wavelenght Division
Multiplexing), WDM-PON dla sieci FTTx, Cylkulatory optyczne, tłumiki i izolatory.
3. Connectivity – rozwiązania z dziedziny telekomunikacji optycznej. Technologia światłowodowa w dzisiejszych czasach jest już
dostępna oraz użytkowana praktycznie w każdej gałęzi przemysłu, telekomunikacji, transporcie, systemach bezpieczeństwa
oraz bardzo wielu innych segmentach rynku.
4. MetroJet – nowoczesny system mikrokanalizacji światłowodowej, w którym zastosowano specjalne mikrokable, elementy
mikrokanalizacji oraz specjalną nowoczesną metodę strumieniową instalacji kabla w rurach.
5. FTTH – jako dostawca rozwiązań zdajemy sobie sprawę, iż implementacja sieci FTTH w dzisiejszych czasach napotyka na duże
zróżnicowanie obszarów projektowych, wymagających stosowania nie jednej, a kilku kompatybilnych ze sobą technologii.
W skład naszej oferty wchodzą rozwiązania praktycznie dla każdego obszaru topologii.

FIBRAIN Sp. z o.o. ul. Wspólna 4A 35-205 Rzeszów (17) 86-60-800 www.fibrain.com
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