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Zestaw nr 3 wyposażenia do TSM

Oznaczenia:
Kod:  EM/TSM-W3

Opis i charakterystyka techniczna produktu:
Zestaw nr 3 zawiera komponenty do terminowania 
wymaganych przepisami przewodów i kabli infrastruktury 
telekomunikacyjnej doprowadzonych do telekomunikacyjnej 
skrzynki mieszkaniowej. Składają się na niego elementy 
zakończeń kabli : gniazdo światłowodowe typu SM SC/APC 
duplex, gniazda RJ45 keystone kat. 5e, gniazda typu F, 
elementy umożliwiające wykonanie zakończeń 
światłowodowych oraz organizacyjno-ochronne włókien 
światłowodowych (pigitile, kaseta  światłowodowa), gniazdo 
zasilające, oznacznik światłowodów. 

Zestaw wyposażenia oraz Telekomunikacyjne Skrzynki 
Mieszkaniowe EmiterNet  spełniają wymagania Ministra 
Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej zawarte w 
rozporządzeniu z dnia 6 listopada 2012 r.  zmieniającym 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 22 
listopada 2012 poz. 1289). 

Oznaczenia:
Zestaw nr 3 wyposażenia do TSM; kod: EM/TSM-W3
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Produkty powiązane:
EM/TSM-PW1Z Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa p/t EmiterNet typ PW1Z (z 

zamkiem), wym.: 355 x 330 mm (szer. x wys.)
EM/TSM-PW2Z Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa p/t EmiterNet typ PW2Z (z 

zamkiem), wym.: 355 x 475 mm (szer. x wys.)

Inne zbliżone produkty:
EM/TSM-W1 Zestaw  nr 1 wyposażenia do TSM; zawiera 2x gniazdo keystone RJ45 kat. 5e, 2x 

gniazdo typ F, 1x adapter światłowodowy SC/APC duplex, naklejka z laserem
EM/TSM-W2 Zestaw nr 2 wyposażenia do TSM; zawiera 2x gniazdo keystone RJ45 kat. 5e, 2x 

gniazdo typ F, 1x adapter światłowodowy SC/APC duplex, 1x gniazdo zasilania 
230V 2P+Z, naklejka z laserem

Zawartość zestawu nr 3:
Gniazdo UTP RJ 45 kat. 5e keystone białe (DC/FA-682MK-8-C5E) 2 szt.
Profesjonalne przejście gniazdo F – gniazdo F ( żeńskie/żeńskie) SCETE 2 szt.
Adapter QuickFiber SC APC SM duplex plastik zielony (BK/104ADS30) 1 szt.
Pigtail  SC/APC OS2 (9/125μm) easy strip 2m 2 szt.
Kaseta światłowodowa z pokrywą i uchwytem na włókna do EM/TSM 1 szt.
Gniazdo zasilające niskoprofilowe pojedyncze 2P+Z natynkowe (LE/782417) 1 szt.
Naklejka trójkąt z laserem 30x30x30 1 szt.

Pakowane w woreczek foliowy z etykietą.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak 
nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie 
możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje 
zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia. 
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