
 

 
Přednáškové turné po celé České republice 
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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ 

 

SCHRACKNET 



Vzdejme holt legendě … 

Články, odstavce a paragrafy … 

Inovace bez legrace aneb produktová sjetina … 

„Už je čas pane profesore“ aneb komunikace ve 

zdravotnictví … 

Hudba, tanec, zábava aneb před tombolou 

nezhasínáme … 

 

PROGRAM 
Informační dny datové techniky 2016 

 



 

Narozen v roce 2004 v USA 

Naučil se česky v roce 2006 

Ve svém vrcholném období mu stačilo 30 vteřin 

Téměř 12.000 prodaných kusů 

V našich myslích zůstane  

až do června 2018 

VZDEJME HOLT LEGENDĚ… 
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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – AKTUÁLNÍ PŘEHLED NOREM A STANDARDŮ 



Praxe ? Památkáři... 



Praxe ? Instalace dle ČSN EN 50174... 



Praxe ? Přiměřený kabelový management... 
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STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ – AKTUÁLNÍ PŘEHLED NOREM A STANDARDŮ 

Aktualizace norem ČSN (EN) vzhledem k novým 

technologiím 

ISO/IEC 11801  2012, 3.vydání“ 

ČSN EN 50173-1 1.4.2012, 3.vydání 

Oddělení cílových prostor: 

ČSN EN 50173-2 Kancelářské prostory 

ČSN EN 50173-4 Obytné domy 

ČSN EN 50173-5 Datová centra  
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PŘEHLED KABELÁŽNÍCH TŘÍD A KATEGORIÍ 

Zavedení nových kabelážních kategorií a tříd 

 

Třída D / Kat.5 / 100 MHz  

 

Třída E / Kat.6 / 250 MHz 

 

Třída EA / Kat.6A / 500 MHz 

 

Třída F / Kat.7 / 600 MHz 

 

Třída FA / Kat.7A / 1000 MHz 

 

* Třída I / Kat. 8 /  1000 - 1600 MHz   (40 Gbps) 

 

* Třída II / Kat. 8 /  1600 - 2000 MHz   (100 Gbps) 

 

 

 



11 

MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ – EVROPA & AMERIKA 

Kategorie 5 versus kategorie 5e 

Kategorie 6A versus kategorie 6A 
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MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ – EVROPA & AMERIKA 

ČASOVÉ SROVNÁNÍ -  ISO/IEC & EN 50173 

 

APLIKACE – MINIMÁLNÍ KATEGORIE ? 
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ČSN EN 50173-1 

ČSN EN 50173-1 1.5.2008, 2.vydání 

Hlavní změny : důraz na specifika v jednotlivých prostředí 

Zavedení nových kabelážních tříd 

Oddělení cílových prostor: 

ČSN EN 50173-2 Kancelářské prostory 

ČSN EN 50173-3 Průmyslové aplikace 

ČSN EN 50173-4 Obytné domy 

ČSN EN 50173-5 Datová centra  
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ČSN EN 50173-1 

 

ČSN EN 50173 -1  

Základní norma pro návrh univerzálních kabelážních systémů  

Pokračuje v jednotném značení datových kabelů. 

Zabývá se návrhem a konfigurací kabelážního systému pro 

obecné prostředí 

Definuje třídy a kategorie metalické, optické a koaxiální 

kabeláže 

Zavádí koncept klasifikace prostředí (M.I.C.E) 

Rozšiřuje seznam podporovaných aplikací pro danou třídu 
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ČSN EN 50173-1 

Administrativa 
Sklady 

Těžký průmysl 

M.I.C.E = Klasifikace prostředí 
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ČSN EN 50173-1 

ČSN EN 50173-3 Průmyslové aplikace 

 

Otázka komunikačního  

standardu 

 

Měření ?! 



Katalog – Datové produkty 

Strukturovaná kabeláž 

Aktivní prvky 

Vláknová optika 

Datové rozvaděče 



Přehled produktových řad 

 

TOOLLESS LINE 

 

 

LED LINK LINE 

 

 

DE-EMBEDDED LINE 

 

 

IBDN LINE 



TOOLLESS LINE    Cat.6A, Cat.6, Cat.5e 
STP & UTP modulární řada 

https://www.youtube.com/watch?v=QIZwTa3FQEY#t=21


TOOLLESS LINE 

Produktová řada postavená na modulární koncepci 

 

Standardizované provedení ve formátu keystone 

 

Zajišťuje přenos rychlostí od 1Mb do 10 Gb 

 

Beznástrojové provedení 

 

Plnohodnotné řešení kategorie 6A ve stíněném provedení 

 

Designová integrace s plošnými spínači (VISIO,…) 

 

Systémová záruka 

 

Komponentní i systémové certifikáty 

 



LED LINK LINE    Cat.6A, Cat.6 
STP modulární řada 



LED LINK LINE 

Produktová řada postavená na modulární koncepci 

 

Předkonektorovaná kabeláž 

 

Možnost volby instalační kabeláže 

 

Měřící protokol je již součástí balení trasy dané délky 

 

Systémová záruka 

 

Komponentní i systémové certifikáty 

 



DE EMBEDDED LINE 

Produktová řada postavená na kompaktní koncepci 

Pokrývá nejnižší kategorie (5e / 6) ve stíněném i nestíněném  

     provedení 

Systémové certifikáty kategorie 6 

LSA technologie 

Provedení de-embedded kategorie 6 

Možnost integrace do systémů plošných spínačů 

Malá vestavná hloubka koncových zásuvek 

 

32 mm 
UAE-rámeček 

kompatibilní 

IT_training_Video_25022014.MOV


IBDN LINE 

Produktová řada postavená na modulární koncepci 

 

Řešení nestíněné kabeláže kategorie 6A 

 

Kategorie 6A dle TIA/EIA 

 

Přenosové pásmo 625 MHz 

 

Patentované technologie 

 

Systémové certifikáty 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – RODINNÉ DOMY 

 

Designová integrace 

 

Technologická integrace 

 

Centrální místo: rozvodnice, DIN 

 

Přenosová rychlost: do 1 Gbit 

 

Satelitní technika, koax 

 

        

       MODULÁRNÍ ŘADA 

 NESTÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

              KATEGORIE 5 

 

 

 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – RODINNÉ DOMY 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – KANCELÁŘE 

Designová integrace se zachováním funkčnosti 

Pohled aplikační X aktuální výše investice 

Přenosová rychlost: do 1 / 10 Gbit 

Kombinace technologií 

 

 

        

 MODULÁRNÍ ŘADA 

           STÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

                KATEGORIE 6A 

 

 

           DE-EMBEDDED ŘADA 

     NESTÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

              KATEGORIE 5e 

 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – KANCELÁŘE 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – DATOVÁ CENTRA 

 

Specifická projektová záležitost 

 

Komplexní pojetí ?! 

 

Přenosová rychlost: 10 Gbit a vyšší 

 

10 Gbitový Ethernet 

       

       MODULÁRNÍ ŘADA 

 STÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

              KATEGORIE 6A 

 

       LED LINK LINE 

   STÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

              KATEGORIE 6A 

 

 

 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – DATOVÁ CENTRA 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – PRŮMYSL 

 

Důraz na provedení komponent 

 

Přenosová rychlost „v pozadí“ 

 

Specifické místě-technické požadavky 

 

Ukončení přímo na svorkách, resp. konektoru 

 

           MODULÁRNÍ ŘADA 

 STÍNĚNÉ PROVEDENÍ       STÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

 

       LED LINK LINE 

   STÍNĚNÉ PROVEDENÍ 

              KATEGORIE 6A 

 

 

 

 

KOMPAKTNÍ ŘADA 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – PRŮMYSL 

Nástěnné i zapuštěné boxy s krytím IP44 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – PRŮMYSL 
 

Modulární konektor RJ45 ve stíněném provedení kategorie 6 / 6A 

Krytí IP20 

Modulární - složen ze dvou částí 

Pro instalační datové kabely AWG24/1 až AWG 22/1 

Pro flexibilní datové kabely AWG 26/7 až AWG 22/7 

Pro kabely s vnějším průměrem 5,5 až 8,5 mm 

Možnost zapojení TIA/EIA 568A i B 

Úhlové provedení 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – PRŮMYSL 
 

LAN separátor nebo též síťový oddělovač se používá v počítačových sítích pro 

ochranu připojeného  zařízení v koncové účastnické zásuvce. 

 

Jedná se o galvanické oddělení daného přípojného místa a chrání připojené 

zařízení před napěťovými špičkami.  

Může se též jednat o vnější napětí neznámého původu, příčiny vzniklé ze špatné 

instalace, elektrostatické výboje nebo zásahy blesku.  

 

Uvedené řešení najde uplatnění zejména v nemocničním prostředí, pro které 

bylo to řešení původně vyvinuto. 

  

Síťový oddělovač eliminuje nežádoucí rušení signály nízkých frekvencí. Přenáší 

vysokofrekvenční signály střídavého napětí používané v počítačových sítích 

podle principu elektromagnetické indukce v širokopásmovém rozsahu.  

Separátor nevyžaduje síťové napájení. Není nutné instalovat ovladače. 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – SYSTÉM SCHRACKNET 

Dva úhly pohledu:  cena komponent X instalace 

Cenové porovnání:  Nestíněná kabeláž kategorie 6 

 

    MODULÁRNÍ ŘADA     x     KOMPAKTNÍ ŘADA 

 

Kabel    =      = 

      

Zásuvka 2x RJ45           5 procent   

 

Patchpanel             15 procent  

 

Instalace                                                                        30 procent 

  + beznástrojové provedení 

  + možnost ukončení modulů bez nutnosti osazení 

         

 

 

 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – SYSTÉM SCHRACKNET 

Dva úhly pohledu:  cena komponent X instalace 

Cenové porovnání:  Nestíněná kabeláž kategorie 5e 

 

 MODULÁRNÍ ŘADA AMPARO     x     KOMPAKTNÍ ŘADA 

 

Kabel    =                = 

      

Zásuvka 2x RJ45               =                          =     

 

Patchpanel                 =    =  

 

Instalace   =       = 

  +- nástrojové provedení 

  + modulární provedení 

         

 

 

 

 



OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ – SYSTÉM SCHRACKNET 

 

Řešení standardizované i atypické podle potřeb dané aplikace 

 

Možnost kombinování jednotlivých řad při zachování měřeného  

     výkonu 

Designová integrace se systémy plošných spínačů 

 

Systémová záruka a certifikace 

 

Komponentové i systémové certifikáty 

 

Skladová dostupnost: 

 

Kabel kategorie 6A         650 km skladem      

Keystone modul RJ45 UTP C5e  35.000 ks skladem 

 

Dostupné technické podklady, návody, certifikáty v eshopu 

 

 

•       

  

 

 

 



Zákon o  

kybernetické 

bezpečnosti 
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Plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti  (č.181/2014 

Sb.) a Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti (č.316/2014 Sb.): 

 

A) organizační 

B) technická a technologická 

 

Platnost od 1.1.2015 

Prováděcí vyhlášky 315, 316 a 317/2014 Sb. 

www.kybernetickyzakon.cz 

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

Důležité pojmy 
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a) systém řízení bezpečnosti informací,  

b) řízení rizik,  

c) bezpečnostní politika,  

d) organizační bezpečnost,  

e) stanovení bezpečnostních požadavků pro dodavatele,  

f) řízení aktiv,  

g) bezpečnost lidských zdrojů, 

 

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

A) Organizační 
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h) řízení provozu a komunikací kritické informační 

infrastruktury nebo významného informačního systému,  

i) řízení přístupu osob ke kritické informační infrastruktuře 

nebo k významnému informačnímu systému  

j) akvizice, vývoj a údržba kritické informační infrastruktury 

a významných informačních systémů,  

k) zvládání kybernetických bezpečnostních událostí a 

kybernetických bezpečnostních incidentů 

ZÁKON O KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 

A) Organizační 
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a) fyzická bezpečnost, 

b) nástroj pro ochranu integrity komunikačních sítí,  

c) nástroj pro ověřování identity uživatelů,  

d) nástroj pro řízení přístupových oprávnění,  

e) nástroj pro ochranu před škodlivým kódem,  

f) nástroj pro zaznamenávání činnosti kritické informační 

infrastruktury a významných informačních systémů, jejich 

uživatelů a správců, 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 

B) Technická a technologická 
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g) nástroj pro detekci kybernetických bezpečnostních 

událostí,  

h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických 

bezpečnostních událostí,  

i) aplikační bezpečnost,  

j) kryptografické prostředky,  

k) nástroj pro zajišťování úrovně dostupnosti informací a  

l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů.   

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 

B) Technická a technologická 



a) Fyzická bezpečnost –  

Přístupové systémy 

Biometrické systémy 

Měření kvality energie 

Detektory kouře 

Hlásiče pohybu 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 

B) Technická a technologická 



Propojovací kabely RJ45 v provedení "Push Pull".  

Řešení mechanického blokování konektoru RJ45 proti 

náhodnému   či  nechtěnému   vytažení   

Specifická krytka konektoru 

Lze je využít jako minimální ochranu portů 

Plnohodnotně stíněné – kategorie 6A  – 10 Gbps 

PROPOJOVACÍ KABELY S MECHANICKOU BLOKÁDOU KRYTKY 



47 

l) bezpečnost průmyslových a řídících systémů  

 

Záložní zdroje elektrické energie 

Systémy nouzového osvětlení 

 

Zákon o kybernetické bezpečnosti 

B) Technická a technologická 



Jsou  

racky, rozváděče, 

rozvaděče a skříně pro 

rozváděče stejné ? 
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Při vývoji norem a standardů určených pro „silové 

rozvody“ se zapomíná na analogii k „datovým 

rozvodům“ 

Vyhláška č.23/2008 Sb. včetně novelizace č. 268/2011 Sb. 

Nestíněný kabel kategorie 5e b2 ca s1 d0 ??!! 

Koaxiální kabel s pěnovým dielektrikem ??!! 

Optické kabely s korugovanou trubkou ??!! 

 

RACK VERSUS ROZVADĚČ 

Vliv norem a standardů, které jsou určeny 
pro silnoproudé aplikace, na strukturovanou 
kabeláž 
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Při vývoji norem a standardů určených pro „silové 

rozvody“ se zapomíná na analogii k „datovým 

rozvodům“ 

ČSN EN 62208 ed.2 

Je 19“ rack rozvaděčem ? 

Je patchpanel ochranným a jistícím prvkem ? 

Je nutné provádět ověřování návrhu podle ČSN EN 61439 ?! 

Rack pro laickou obsluhu ?! 

 

RACK VERSUS ROZVADĚČ 

Vliv norem a standardů, které jsou určeny 
pro silnoproudé aplikace, na strukturovanou 
kabeláž 
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Předpis, který  stanoví podmínky pro výrobu a 

zkoušení rozváděčů nízkého napětí 

(1000VAC/1500VDC) 

Rozváděč je kombinace jednoho nebo více spínacích 

přístrojů nn spolu s přidruženými řídícími, měřícími, 

signalizačními, ochrannými, regulačními zařízeními, se 

všemi vnitřními elektrickými a mechanickými 

propojeními a konstrukčními částmi. 

RACK VERSUS ROZVADĚČ 

„Co“ je norma ČSN EN 61439:ed.2? 
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Platí ve všech zemích EU pro veškeré rozváděče od 

domovních rozvodnic až po velké rozváděče pro 

rozvod energie. 

V ČR je závazně platná část 1 a 2 od 23. září 2014, a 

část 3 od 22.března 2015. 

Dotýká se všech oborů – výroby rozváděčů, velkých i 

malých elektromontáží. 

 

RACK VERSUS ROZVADĚČ 

„Kde“ platí ČSN EN 61439:ed.2? 
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RACK VERSUS ROZVADĚČ 

Není třeba zkratová zkouška. 

Do 1600A oteplení výpočtem.  

 

Nástroje Schrack Technik: 

SchrackNorm –pomocník pro 

administraci rozváděčů. 

SchrackDesign – pomocník pro 

výpočet oteplení. 

Požadavky na ověřování: 



SchrackDesign 

Výhody: 

 Obsahuje databázi značek Schrack Technik; 

 Možnost kreslení schémat; 

 Výpočet oteplení rozváděče; 

 Propojení kusovníku do objednávky na e-shop; 

RACK VERSUS ROZVADĚČ 



Nezapomínejme na … 

Zdravý selský rozum a mimo technické pomůcky 



Děkuji 

Ing. Jiří Kořínek 

j.korinek@schrack.cz 



TOMBOLA 
 

 

 
1. Dárkový koš 

2. Praktický kufr Dunlop s nářadím do auta 

3. Dárkový koš 

4. Pracovní pomůcky Würth - 1x rukavice, 2x brýle 

5. Dárkový koš 



 

 

 


