BoligLAN

Multimedia

- i norske hjem

-Norwegian Cabling System
NCS BoligLAN er et kablingsystem for TV, data og telefon utviklet av Lanse i samarbeid med norske
produsenter med international spisskompetanse. Komponenter fra Telesafe og Draka Comteq er
harmonisert til et komplett, strukturert kablingsystem - sertifisert etter europeiske og internasjonale
standarder.

Med over 15 års erfaring har Lanse Service Senter utarbeidet omfattende løsninger som sikrer
kvalitetskontroll før, under og etter installasjon. Rådgivende konsulenter, installatører og montører over hele
landet får en omfattende kursing og spesielt verktøy for å kunne tilby sine kunder riktig løsninger.

Drakalogo
Dette er norske produsenter som ligger helt i forkant av den teknologiske utviklingen innen sine områder.

NCS BoligLAN

Bolig LAN - kablingssystem har ytelse opp til 2,5GHz og kan overføre alle tjenester som telefon, data og TV.
Systemet som er bygget opp av produkter med kjent grensesnitt for norke hjem som gjør det enkelt og
funksjonelt i bruk. Stor kapasitet gir mulighet for bruk av nye tjenester i fremtiden.

INFO NCS Bolig LAN
NCS BoligLAN er et åpent system for alle tjenester som telefon,
data og CATV/satelitt.

Systemet er fleksibelt og anvennelig med utvidet kapasitet for
eksisterende og fremtidige tjenester som kontroll, styring og
overvåking.
Uttaksgruppene består av kjente veggkontakter benyttet i norske
hjem for telefon, data, radio, TV og satelitt. Ingen spesialkabler
nødvendig.
Systemet utføres som et stjernenett med to parkabler og en
koaksialkabel til hver uttaksgruppe.

Sentralskapet er utbyggbart opp til 12 uttaksgrupper

Systemets oppbygging
Fra alle uttaksgruppene kommer det 3 kabler inn til sentralenheten. Denne sentralenheten er et låsbart
skap tilsvarende sikringsskapet. Alle kontaktene uttaksgruppene og i sentralenheten er av kjent type
som benyttet i norske hjem i dag. I sentralenheten plasseres også eventuelle antenneforsterkere/
-splittere og nettverkselektronikk for internettilkobling.

Produktoversikt
Patchpanel RJ45

Patchpanel Moduler
-Moduler for
-4xISDN S-Bus
-4xData Cat.5e
-4xTV
-4/2xFiber ST/FC og SC-D

-10" for 3xmodul

Vegguttak

Kabel

-Kat.5e
-R/TV/SAT kontakt
-LSA terminering/skru

Patchkabel Kat.5e og Koax

-Kat.5e og Koax
-UTP og RG6
-Ferdig trekt 20mm rør
inkl. 2x4 par cat.5e +
koaxkabel RG6

Patchkabel fiber
-Multimodus/Singelmodus
-SC, ST, MT-RJ
-Forskjellige lengder

-RJ45 Kat.5e UTP
-F-konekt
-Forskjellige lengder

Rack og utstyr
-Komplette veggrack 10"
-Spesialrack med
liten dybde
-Utstyr

Switch og Router
-10" 8 port Switch 10/100
-Bredbåndrouter 4x10/100
+ 54mbps tråløst

System konfigurasjon
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