
Pañstwowa Agencja Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla Kamiennego

OPIS SYSTEMU OKABLOWANIA
Instalacja wykonana w Systemie Okablowania Strukturalnego Molex Premise
Networks PowerCat przez KSK Sp. z o. o. z Katowic. Obejmuje swym zasiêgiem
trzypiêtrowy budynek g³ówny przy ul. Powstañców 30 w Katowicach oraz
piêciopiêtrowy budynek skrzyd³owy. Na poszczególnych piêtrach zainstalowane
s¹ 363 nieekranowane gniazda Mod-Mosaic PowerCat skoncentrowane w trzech
punktach dystrybucyjnych.

PUNKTY DYSTRYBUCYJNE
G³ówny Punkt Dystrybucyjny MDF zlokalizowany jest na pierwszym piêtrze budynku
g³ównego. Stanowi go szafa 42U 800x800, gdzie zamontowano 12 paneli 24xRJ45
PowerCat. Dziesiêæ z nich stanowi zakoñczenie lini okablowania poziomego a dwa
pozosta³e s³u¿¹ jako zakoñczenie wieloparowych kabli telefonicznych. Poœredni
Punkt Dystrybucyjny IDF01 obs³uguj¹cy budynek skrzyd³owy, wyposa¿ony jest
w cztery panele 24xRJ45 PowerCat stanowi¹cych zakoñczenie okablowania
poziomego i dwa panele 24xRJ45 PowerCat do integracji systemu z central¹ telefoniczn¹.

PARGWK
Molex Premise Networks Case Study

POMIARY I CERTYFIKACJA SIECI
Pomiary ka¿dej lini transmisyjnej wykonano miernikiem Fluke DSP-2000 w zakresie czêstotliwoœci do 100 MHz. Poprawnoœæ wykonania po³¹czeñ œwiat³owodowych
zweryfikowano wykonuj¹c pomiary t³umiennoœci w³ókien miernikiem Turbotest 500 oraz FLT. Wykonawca opracowa³ i przekaza³ u¿ytkownikowi dokumentacjê
powykonawcz¹ zawieraj¹c¹ schematy tras kablowych i lokalizacjê gniazd abonenckich wraz z ich numeracj¹, schematy zabudowy punktów dystrybucyjnych
i kompletne raporty pomiarowe ca³ej sieci. Molex Premise Networks po przeprowadzeniu procesu certyfikacji potwierdzi³ wysok¹ jakoœæ wykonania przyznaj¹c
certyfikat 20-letniej gwarancji systemowej.

IDF02 zosta³ umiejscowiony na parterze budynku g³ównego. Stanowi go szafa stoj¹ca 18U wyposa¿ona w 3 panele
24xRJ45 PowerCat. Ponadto ka¿dy z punktów dystrybucyjnych wyposa¿ony jest w panel œwiat³owodowuy FMS, stanowi¹cy
zakoñczenie okablowania pionowego. Tablice os³onowe 1U, 2U i 4U wype³niaj¹ wolne miejsca przeznaczone na przysz³e
rozwi¹zania. W szafach rozdzielczych pozostawiono odpowiedni zapas kablowy na ewentualne modyfikacje.

OKABLOWANIE PIONOWE
Okablowanie pionowe zrealizowane jest w oparciu o kable œwiat³owodowe. Stanowi go jednomodowy 6-cio w³óknowy
wewnêtrzny kabel œwiat³owodowy SM 9/125 pomiêdzy MDF i IDF01, 12-to w³óknowy wielomodowy œwiat³owód MM
62.5/125 równie¿ pomiêdzy MDF a IDF01 oraz 6-cio w³óknowy wielomodowy œwiat³owód MM 62.5/125 miêdzy MDF
a IDF02. W G³ównym Punkcie Dystrybucyjnym i w IDF01 kable œwiat³owodowe zakoñczono na panelu FSM II zaœ w
IDF02 na panelu FMS z 16-portowym panelem USP.

OKABLOWANIE POZIOME
Okablowanie poziome oparte jest na czteroparowym kablu UTP PowerCat. Trasy przebiegów kana³ów poziomych biegn¹
w pomieszczeniach biurowych wzd³u¿ okien w korytach natynkowych Legrand. Zakoñczenie lini poziomych stanowi¹
gniazda Mod-Mosaic montowane w puszkach natynkowych. Do opisu gniazd u¿yto kodu 5-cyfrowego, w którym pierwsza
cyfra oznacza numer wêz³a dystrybucyjnego, kolejna numer piêtra, trzy kolejne numer gniazda.


