


Najwa¿niejsze cechy systemu:
- nowatorskie rozwi¹zanie
- ³atwy monta¿ w istniej¹cych strukturach
- przejrzystoœæ po³¹czeñ
- ³atwy dostêp do ka¿dego mieszkania z poziomu
  szafy budynkowej/centralowej
- kompleksowoœæ rozwi¹zania
- modu³owa konstrukcja
- ³atwa rozbudowa i modyfikacja ³¹czy
- mo¿liwoœæ dowolnej rozbudowy instalacji
- mo¿liwoœæ opomiarowania mediów 
  bez koniecznoœci wizyty w mieszkaniu

Elementy systemu MttH:
  1 - Modu³ abonencki budynkowy
  2 - Panel abonencki budynkowy 3U 19"
  3 - Modu³ abonencki mieszkaniowy
  4 - Rozdzielacz kabla dla trzech tub transportowych
  5 - Modu³ abonencki zasilaj¹cy
  6 - Mieszkaniowa szafka teleinformatyczna
  7 - Panel domofonowo-przyzewowy centrala
  8 - Panel domofonowo-przyzewowy rozdzielacz
  9 - Kaseta domofonowa zewnêtrzna
10 - Aparat domofonowy komunikacyjny
11 - Pulpit domofonowy komunikacyjny
12 - Panel operatorski
13 - Budynkowa szafa teleinformatyczna
14 - Budynkowa szafa operatorska
15 - Antena UHF
16 - Antena satelitarna
17 - Uchwyt masztowy antenowy
18 - Modu³ wzmacniacza ntenowego
19 - Panel multiswitcha
20 - Panel wzmacniacza klatkowego
21 - Panel rozga³êŸnika
22 - Panel wzmacniacza koñcowego
23 - Modu³ przeciwprzepiêciowy
24 - Kabel skrêtka
25 - Kabel œwiat³owodowy
26 - Kabel koncentryczny
27 - Gniazdka mieszkaniowe
28 - Narzêdzia
29 - Akcesoria
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Budynkowa instalacja teletechniczna
powinna zapewniaæ:
- œwiadczenie us³ug telekomunikacyjnych
    (transmisjê danych poprzez szerokopasmowy
    dostêp do internetu)
- us³ugi rozprowadzania programów telewizyjnych
    i radiofonicznych (w tym programów telewizji
    cyfrowej wysokiej rozdzielczoœci)
- budynki powinny zapewniaæ po³¹czenie
    wewnêtrznych instalacji telekomunikacyjnych
    z publiczn¹ sieci¹ telekomunikacyjn¹,
    zlokalizowane w osobnych pomieszczeniach
    technicznych lub dedykowanych szafkach
    telekomunikacyjnych
    (wewnêtrznych lub zewnêtrznych)
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Podstawowe elementy systemu MttH:
MAB - modu³ abonencki budynkowy
            zapewnia monta¿:
            - 2/4 x z³¹cza œwiat³owodowe (SC lub E2000)
            - 2 x modu³y RJ 45
            - 2/4 x gniazda koncentryczne

MAM - modu³ abonencki mieszkaniowy
            zapewnia monta¿:
            - 2/4 x z³¹cza œwiat³owodowe (SC lub E2000)
              lub
            - 2 x modu³y RJ 45
            - 2 x gniazda koncentryczne

Wymagania ogólne

kanalizacja dachowa
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satelitarna

kabel œwiat³owodowy
kabel skrêtka

kabel koncentryczny
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