
MONTAŻ 6 

 Zamontuj panel krosowy na płycie montażowej. Połącz przewody skrętkowe do 3 gniazd sieciowych 

RJ-45. Połączenia wykonaj według standardu TIA/EIA 568B wykorzystując rysunki na gniazdach. Do 

montażu przewodów w gniazdach użyj noża kronowskiego. Dobierz długość przewodów uwzględniając 

rysunek montażowy instalacji. 

 Wykonaj montaż korytek kablowych. Po umieszczeniu przewodów w korytku, zamknij je. 

 Zamontuj panel krosowy na płycie montażowej. Ponieważ gniazdo nr 1 ma być połączone z pierwszym 

modułem LSA typu keystone, gniazdo nr 2 z drugim itd. do czwartego modułu, przed montażem 

modułu należy znaleźć odpowiedni przewód. Wykorzystaj tonowy szukacz przewodów współpracujący 

z testerem przewodów. Do gniazda MAIN testera podłącz za pomocą patchcordu gniazdo nr 1. 

W testerze wybierz menu Tone Scan (do wyboru ton A, B, C i D) i przyciskając w szukaczu przycisk 

TRACE, dotykaj anteną kolejnych przewodów, aż do znalezienia szukanego przewodu z wyraźnym 

dźwiękiem. 

 Połącz przewody od kolejnych gniazd z modułami LSA i zamontuj je w panelu krosowym. Sprawdź 

wykonane połączenia za pomocą testera. W tym celu do gniazda MAIN testera podłącz za pomocą 

patchcordu gniazdo nr 1, a do gniazda LOOPBACK gniazdo nr 1 modułu LSA. W testerze wybierz menu 

WireMap i naciskając przycisk MENU sprawdź mapę połączeń. Po sprawdzeniu połączeń wszystkich 

czterech modułów z gniazdami, usuń ewentualne błędy w połączeniach. 

 
 Zamontuj złącze RJ-45 na przewodzie skrętkowym i sprawdź za pomocą testera poprawność 

wykonanego połączenia. 

 Wykorzystując wykonaną instalację, switch, przewody krosowe (patchcordy) oraz komputer i laptop 

połącz sieć według poniższego schematu ideowego. Przypisz komputerom adresy IP jak na rysunku 

i sprawdź łączność za pomocą polecenia ping. 

 Sprawdź na komputerach dostęp do Internetu. Skonfiguruj adres bramy i serwera DNS w celu 

zapewnienia dostępu do Internetu w obu komputerach. 

 Włącz w obu komputerach automatyczną konfigurację sieci i sprawdź uzyskane adresy IP oraz 

dostępność Internetu. 



 

 

 

Zadanie zaliczeniowe 

 Podłącz przewody skrętkowe do gniazd nr 1 i 2 zgodnie z rysunkiem montażowym instalacji. Połączenia 

wykonaj według standardu TIA/EIA 568B wykorzystując rysunki na gniazdach. 

 Połącz moduły LSA typu keystone i zamontuj je na panelu krosowym. 

 Sprawdź wykonane połączenia za pomocą testera. 

 Zlokalizuj za pomocą testera ewentualne usterki i napraw uszkodzone połączenia. 

 Na podstawie schematu ideowego połącz komputery na stanowisku w sieć wykorzystując wykonaną 

instalację i skonfiguruj komputery, aby zapewnić im dostęp do Internetu. 

 

 

 


