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1. Úvod  

 

Tento doku ent  ol vypracovaný poskytovateľo  siete na základe ustanovenia   5 ods.1 zákona č. 610 200  o elektronických 

ko unikáciách. Doku ent  á len infor at  vny charakter a správna funkcia zariaden   zapojených do siete poskytovateľa nie je 

určená výhradne infor ácia i zverejnený i v to to doku ente. Poskytovateľ nezodpovedá za žiadne škody, ktoré ko ukoľvek 

vzniknú v súvislosti s použ  van    infor áci   v  o  uvedených.  

 

2. Predmet  

 

Technická špecifikácia účastn  ckeho rozhrania popisuje elektrické,  echanické a funkčné vlastnosti rozhrania pre koncové 

zariadenia použ  vané na poskytovanie elektronickej ko unikačnej služ y sprostredkovania pr  stupu do siete internet 

poskytovaľo .  luž a prístupu do internetu je poskytovaná cez digitálne rozhrania podľa norie  ITU-T, IEEE a IEC 

 

 .  oncový  od siete  

 

 ozhranie typu  thernet špecifikované v nor e I     02.  pre prenosové rýchlosti 10 a 100 1000  M it s.Prevedené tienený  

ale o netienený  ká lo  CAT5, ukončený  konektoro    -45  p  podľa I C 6060 -7   rozhraniu je  ožné pripája  všetky 

koncové zariadenia spl� ajúce špecifikáciu I     02. .  

 

 

4. yzické para etre rozhrania 

                               PIN        Využitie         PIN           Využitie 

1 TX+ 1 TX DI+ 

2 TX- 2 TX DI- 

3 RX+ 3 RX D2+ 

4  4 BI D3+ 

5  5 BI D3- 

6 RX- 6 RX D2- 

7  7 BI D4+  

8  8 BI D4- 

  Priradenie vývodov              10 100 M it s                   1000 M it s 

 

 

Wireless LAN 2,4 5 Ghz podľa I     02.11   a.  ozhranie je rádiové s  oduláciou D    O DM. 

 



 

5.  kratky, pozná ky 

ETSI - európsky nor alizačný inštitút pre teleko unikácie 

ITU-T -  edzinárodná teleko unikačná úniá - od or technickej nor alizácie 

TPT-T - technický predpis teleko unikácií 

IEEE - Institut elektrotechnických a elektronických inZinierov 

TŠÚ  - technická špecifikácia ucastníckeho rozhrania 

EN - europska norma 

STN -  lovenská technická nor a 
 

 

 

 

 

6. Použité technické doku enty 

 

IEEE Std 802.3: Carrier sense multiple access with collision detection (CSMA/CD) access method and physical layer 

specifications, 8 march 2002 

IEC 60603-7: Connectors for frequencies below 3 MHz for use with printed boards, Part 7: Detail specification for 

connectors, 8-way, including fixed and free connectors with common mating features, with assessed quality, 1990 

Standard IEEE 802.11b-1999, Part 11: Wireless LAN Medium Access Control (MAC) and Physical Layer (PHY) 

specifications: HigherSpeed Physical Layer Extension in the 2.4 GHz Band. Supplement to IEEE Standard for Information 

technology - Telecommunications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - 

Specific requirements. Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., USA, 2000. 

 

 

7. História doku entu 

Technická špecifikácia účastníckeho rozhrania v učastníckej prípojke pre prístup do siete Internet. 
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