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Na system Emiter Net skła-
dają się nowoczesne roz-
wiązania z zakresu pro-
wadzenia przewodów  
w kanałach kablowych, 

systemu okablowania strukturalnego ka-
tegorii 5e i 6 oraz techniki światłowodo-
wej o bardzo dobrych parametrach 
transmisyjnych. Ponadto elementy towa-
rzyszące, jak szafki teleinformatyczne  
i narzędzia. 

W systemie kanałów kablowych pro-
ponowane są pierwsze polskie rozwiąza-

nia. System szybkiego montażu gniazd w 
kanałach podparapetowych bez użycia 
puszki (fot. 1, fot. 2), pozwala na korzy-
stanie z mniejszych kanałów do więk-
szych instalacji, obniża koszty instalacji  
i przyspiesza jej budowę dzięki wygodzie 
i prostocie.

Okablowanie strukturalne to dwie linie 
produktów – certyfikowana (niebieska
fot. 3) o bardzo wysokich parametrach 
transmisyjnych, na którą można uzyskać 
25 lat gwarancji (fot. 6)oraz niecertyfiko-
wana (czarna) do tanich instalacji telein-

formatycznych z 2 letnią gwarancją.
Kable światłowodowe (fot. 4) to rodzi-

na produktów zalecana do instalacji mię-
dzybudynkowych. Jednocześnie jest to 
szybko rozwĳająca się dziedzina okablo-
wania strukturalnego z technologią świa-
tłowód do biurka. Dlatego w ofercie 
Emiter Net dostępne są kable zewnętrz-
ne jak i wewnętrzne o bardzo wysokiej 
jakości, a także unikalne rozwiązania do 
prowadzenia instalacji światłowodowej 
w kanałach kablowych do komputera 
(fot. 5).
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Dni z Onninen
Zapraszamy na bezpłatne specjalistyczne szkolenia, uprawniające do uzyskania certyfikatów oraz specjalnych cen.

Oddziały, w których będą odbywały się szkolenia: Częstochowa, Gliwice, Gdańsk, Gorzów, Katowice, Kraków, Koszalin, Legnica, Lublin, Łódź Limanowskiego  
i Brukowa, Opole, Piaseczno, Poznań Bałtycka, Radom, Szczecin, Wrocław, Warszawa Emaliowa, Prymasa, Zabłocka. Prosimy o zgłaszanie się poprzez wypełnie-
nie formularza z dopiskiem Dni z Onninen znajdującego się na stronie www.emiter.net.pl lub przesłanie formularza pobranego ze standu firmowego Emiter Net, 
wystawionego w hurtowni  oraz zgłoszenie zainteresowania u kierownika oddziału Onninen (koszt wysyłki pokrywa Emiter).

Organizujemy wiele ciekawych szkoleń technicznych dla instalatorów i projektantów, między innymi szkolenie nadające status Certyfikowanego Instalatora  
Emiter Net  uprawniające do  udzielania 25 letniej gwarancji systemowej. Szkolenie płatne obejmujące: normy, projektowanie, pomiary, budowę sieci,  
dokumentację.
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