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Technická špecifikácia účastníckych rozhraní
1. Úvod
Spoločnosť netIQ s.r.o. zverejňuje technické špecifikácie rozhraní, na ktoré sa pripájajú koncové
zariadenia. Požiadavky na vysvetlenie a doplnenie informácií, uvedených v tomto dokumente smerujte
na adresu spoločnosti.
2. Predmet špecifikácie
Spoločnosť netIQ s.r.o. poskytuje služby prístupu do siete Internet prostredníctvom digitálných rozhraní.
Vlastnosti všetkých rozhraní zodpovedajú konkrétnym špecifikáciám noriem IEEE. Predmetom tejto
špecifikácie sú technické rozhrania, prostredníctvom ktorých spoločnosť netIQ s.r.o. poskytuje prístup
koncového zariadenia zákazníka do verejnej elektronickej siete pre prenos dát a prístup do siete Internet.
3. Koncový bod siete
V koncovom bode siete sa používajú nasledujúce typy rozhraní:
rozhranie Ethernet podľa normy IEEE 802.3 [1] s prenosovou rýchlosťou 10, 100, resp. 1000 Mbit/s.
Rozhranie je elektrické, 8 vodičové metalické podľa 10BASE-T pre rýchlosti 10 Mbit/s, podľa
100BASE-T2 pre rýchlosti 100 Mbit/s a podľa 1000BASE-T pre rýchlosti 1000 Mbit/s. Vedenie je
ukončené nerozoberateľným spojom s 8 vývodovým konektorom podľa IEC 60603-7 [2]. Koncový bod
je umiestnený v priestoroch bytu, chodby, alebo kancelárie, ktorý je vo vlastníctve alebo v prenájme
zákazníka v podobe ukončenia káblu koncovkou RJ45 alebo nástennou krabičkou ( EN 50173 [3]). K
rozhraniu je možné pripájať koncové telekomunikačné zariadenia, ktoré vyhovujú špecifikácii IEEE
802.3.

4. Skratky
IEEE Inštitút elektrotechnických a elektronických inžinierov
10BASE T rozhranie 10 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení
100BASE T rozhranie 100 Mbit/s siete Ethernet na metalickom vedení 1000BASE T rozhranie 1000
Mbit/s siete Ethernet nametalickom vedení
5.

Odkazy na použité technické dokumenty
[1] IEEE 802.3:2002, IEEE standard for information technology – Telecommunications and information
Exchange between systems – Local and metropolitan area networks – Specific requirements. Part 3: Caririer
sense multiple access with collisiondetection (CSMA/CD) accessmethod and physical layer Specifications
[2] EN 50173:1994 Performance requirements of generic cabling schemes

