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Fleksibel underholdning for den moderne familie
Den moderne bolig er blevet et udstil-

gang familien flytter rundt eller anskaf-

lingsvindue for teknik til kommunikation

fer sig nye apparater.

og underholdning.
Med et LK IHC Net®-netværk kan stikTv, pc, telefon, spillekonsol, dvd og så

ket i væggen bruges til både tv’et,

videre findes efterhånden i de fleste

radioen, telefonen og pc’en eller sågar

rum i moderne boliger. Resultatet er,

distribution af dit Bang & Olufsen sig-

som regel, et hav af ledninger, der

nal.

roder på gulvet og skal flyttes, hver
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LK IHC Net® er beregnet for instal-

fordelingstavlen kan telefonstikket for

lation i nye huse eller ved renoverin-

eksempel på få sekunder omdannes

ger. Ideen er, at data-, telefon-, radio-

fra at være et telefonstik til at være et

og tv-signaler samles i ét netværk, der

tv-stik.

fra en central fordelingstavle fordeles
til universelle stik i hvert rum. I fordelingstavlen kan familien selv bestemme, hvad de enkelte stik skal kunne
– og ved at flytte et patchkabel i       
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Store fordele for familien

Distribution af de nye digitale tvsamt telefonforbindelser er selv-

fordele:

følgelig også en mulighed på IHC

•

Net.

Boligen bliver meget nemmere at
indrette og ommøblere – en stor
fordel, når børnene bliver ældre
og hjemmekontoret eksempelvis
skal bruges til børneværelse.

•

Samtlige tv i boligen kan deles om
en antenneforbindelse, parabolmodtager, video og dvd-afspiller.

•

Alle jeres stationære og bærbare
pc’ere kan forbindes i et netværk,
der deler bredbåndsforbindelse,
printer, scanner og så videre.

•

Internetradio eller MP3 musik fra
computeren kan på enkel vis fordeles ud på alle boligens stereoanlæg.

•

I kan tilslutte web- og videokameraer til eksempelvis at overvåge
børnenes senge eller vise, hvem
der ringer på hoveddøren.

•

Det er nemt at fordele flere udefrakommende telefonlinier i hjemmet,
så flere familiemedlemmer kan
telefonere samtidig. Yderst praktisk, for eksempel når forældrene
arbejder hjemme.

•

Har I et Bang & Olufsen anlæg
kan signalet fra et centralt placeret
stereoanlæg sendes til højttalere
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•

IHC Net giver din familie en hel række

og anlæg i alle rum.

Langsigtet og fremtidssikret     
investering
I de kommende år vil der uden tvivl
blive stillet høje krav til løsninger, der
fordeler data-, telefon-, radio- og tvsignaler. IHC Net er netværket, der
forbereder hjemmet til fremtiden, og
systemet kan til enhver tid udbygges.
IHC Net-systemet er modulopbygget
og nye moduler kan nemt installeres,
når funktioner skal opgraderes eller
nye tilføjes.
En IHC Net-løsning er en investering i
boligen, som familien har glæde af nu,
men som også forbereder boligen til
de nye muligheder, fremtiden bringer
– for eksempel digital-tv. Investeringen
mister ikke sin værdi, men gør tværtimod boligen mere attraktiv og fremtidssikret.
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Opbygning af LK IHC Net®
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LK IHC Net er et struktureret netværk

du har brug for i et bestemt udtag i

og konstrueret som et stjernenet, der

boligen - det vil sige: Datanetværk, en

forbinder alle rum i hjemmet. De aktive

eller flere telefonlinier, radio/tv eller

IHC Net enheder, tele-, radio/tv- og

andre former for AV. Dette giver en

datamoduler placeres centralt i for-

hidtil uset fleksibilitet.

delingstavlen, hvor de sammenkobles
med diverse udefrakommende sig-

Udtagene i boligen er forbundet til en

nalkilder i form af tele-, tv- og datasig-

bestemt signalkilde i fordelingstavlen

naler. Som alternativ kan IHC Net

ved hjælp af patchkabler.

systemet også installeres i et standard
LexCom 19” rack.

Behov
Det er vigtigt på et tidligt tidspunkt at
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Fra IHC Net fordelingstavlen fordeles

fastlægge, hvad du har brug for med

signalerne via netværket rundt til de

hensyn til infrastrukturen. Der kan for-

enkelte udtag efter behov. Udtagene

bindes op til 24 konnektorer (12 dob-

kan forbindes til netop den signalkilde,

beltudtag) til fordelingstavlen. Hvis der

er brug for flere udtag, kan flere fordel-

el-tavlen. Fordelingstavlen sluttes

ingstavler kobles sammen.

direkte til en 230V systemstrømforsyning. Placer fordelingstavlen i praktisk

Kabellængder

højde med hensyn til betjening og

For at bevare den fulde kapacitet mel-

vedligeholdelse. Omgivelsestempera-

lem fordelingstavlen og udtagene må

turen for de aktive moduler skal ligge

intet kabel have en længde på over 40

på mellem 0 °C og 40 °C.

meter. For at undgå overstyring af tvsignalet må intet installationskabel
have en længde på mindre end 8
meter.
Placering af fordelingstavlen
Placer fordelingstavlen så centralt som
muligt for at minimere kabellængden til
udtagene. Fordelingstavlen kan
eksempelvis placeres ved siden af

Værd at huske på:
Kabellængder der må installeres:
Minimum 8 meter - maksimum 40
meter.
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Alt hvad der behøves til et multimedienetværk

Installationsdåser
• To modul i LK FUGA® og LK OPUS® 66
designserierne

Fordelingstavle
• Planforsænket og udvendig version

Strømforsyning

Bang & Olufsen
Master Link
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Bang & Olufsen
Power Link

Antennemodul,
A111-00
A111-65

Antennemodul,
A100-T
A1000-T

ISDN-modul, T110

Telemodul,
T100

IHC Net konnektor
• Kat. 6 STP

Installationskabel
• S/STP LSFR0H 4x2xAWG23
• 300 m og 500 m tromle

Patchkabel
• S/FTP LSFR0H
• Sæt med tre kabler på 24, 27 og 32 cm
• 50 cm

Tilslutningskabler
• Radio, tv og IR Link, tre meter (1)
• Radio, tre meter (2)
• Telefon RJ11, to meter (3)
• S/STP LSFR0H Kat. 6, ½, en, to, tre
  og fem meter (4)
• Master Link (5)
• Power Link (6)

1

2

3

Vægudtag
• LK FUGA RJ45, STP T11 inkl.
to konnektorer
• LK OPUS RJ45, STP T13 inkl.
to konnektorer
• LK OPUS RJ43, STP T13 inkl.
en konnektor
• LK OPUS panel RJ45, STP
T13 inkl. to konnektorer

AV-modulator
• En kanal
• Fire kanaler
• Fire kanaler, stereo

4

5

IR-link

AV-Combiner

6

Master Link og Power Link kabler
forhandles ikke af Lauritz Knudsen
men købes hos en Bang & Olufsen
forhandler.

ISDN-adapter

PC-Player
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Installationsdåser

det via den medfølgende jordklemme

IHC Net udtagene monteres i dobbelt-

(max. 2 x 4 mm²), der er monteret på

dåser. Dåser til de forskellige væg-

tavlens midterste DIN-skinne.

typer leveres i LK FUGA® og LK
OPUS® design.

Med fordelingstavlen følger:
•

Fordelingstavlen findes i to versioner:
•

•

En planforsænket tavle, type

Et ark med selvklæbende nummermærkater til nummerering af

Fordelingstavle

vægudtagene.
•

Et ark med selvklæbende num-

PFE150 – 18, til montage i murni-

mermærkater til nummerering af

che, let skillevæg eller pladevæg.

patchudgangene i en eventuel

En udvendig tavle, type UF150
– 18, til montage på udvendig

ekstra tavle.
•

væg.

Løse symboler i hvid plast til isætning i vægudtagene, når disse har
fået defineret en signaltype i for-

Tavlerne er opbygget af en bundplade, grundstel og en dækkappe. Forde-

delingstavlen.
•

Et oversigtsskema over vægud-

lingstavlerne leveres med to stk.

tagenes placering og nummere-

patchpaneler for montage af op til to

ring som installatøren udfylder og

gange 12 stk. IHC Net konnektorer.

placerer i umiddelbar nærhed af

Patchpaneler er jordet via en klemme
på den midterste DIN-skinne, som

fordelingstavlen.
•

En IHC registreringskupon som

også sikrer jordingen af de enkelte

udfyldes af installatøren og ind-

moduler.

sendes til Lauritz Knudsen.

Patchportene er nummereret 1 – 24. Er
der behov for flere end 24 udgange,

Efterfølgende sender vi en mappe

kan to tavler sammenbygges. Det

med blandt andet et 15 års garanticer-

anbefales, at en eventuel sammen

tificat, hvis installationen er testet og

bygning foretages vandret. Fordelings-

dokumenteret efter foreskrifterne.

tavlen leveres med fire stk. konnektor-
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er. I toppen og bunden af tavlen er der

Placering af moduler

monteret en kabelholder-skinne til fast

De aktive moduler - eksempelvis data-

gørelse af IHC Net kabler ved hjælp af

, tele- og antennemodul – monteres på

kabelbindere. Panelerne er stelforbun-

DIN-skinnen. Telemodulet placeres i

midten, da det har en mindre varme-

nekabel, en AV-Link port samt seks

udvikling end de øvrige moduler.

porte til patchfor-bindelser til boligens

Antennemodul og dataswitch skal til-

netværk.  

sluttes 12 V spændingsforsyning.

111-00 uden returveje, bruges i instal-

Omvendt må der ikke tilsluttes spænd-

lationer med egen antenne eller kabel-

ingsforsyning til telemodulets linietil-

tv anlæg, hvor returvejen ikke benyt-

slutninger. Strømforsyningen bestilles

tes.

særskilt og kan placeres inde i fordelingstavlen.

111-65 med returvej bruges i kabel-tv
installationer. Data returvej anvendes til

Patchpanel

kommunikation med en kabel-tv udbyd-

Patchpanelet er udført i aluzink og

er. Data sendes til udbyder via anten-

pulverlakeret på alle flader i farven

nekablerne. Kabelmodem og settop-

sølvmetallic. Det skal jordforbindes

bokse kommunikerer via returvejen.

ved hjælp af den medfølgende jord-

Returvejen benyttes til interaktive tjene-

ledning. Patchpanelet kan bestykkes

ster som internetadgang via kabel-tv,

med op til 12 IHC Net konnektorer

Pay-per-View, Movie-On-Demand med

uden brug af montagerammer. Værktøj

videre og er forberedt til digital-tv

til demontage medfølger. Farvekode-

(DVB-T og DVB-C).

bjælker kan efterfølgende isættes.
Strømforsyning
Strømforsyningen er en Switch-Mode
strømforsyning med høj virkningsgrad
og lav varmeafgivelse. Dette muliggør
montering under fordelingstavlens
afdækning. Strømforsyningen placeres
i den medfølgende holder.
Antennemodul, A111
Antennemodulet fungerer som en forstærker, der overfører radio- og fjernsynssignaler til netværket. Modulet har
en indgang til det indgående anten-
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100

downstream data

120

upstream data

Gain
(dBmV)

Returvej

80
60

MHZ
5

65

88

108

300

862

Gain
(dBmV)

Tilt
Tilt er defineret som forskellen mellem
signalstyrken for den højeste og lave-

80

ste kanal. Signalstyrken vil normalt
være svagest ved den højeste frekvens. Det anbefales at have så lille tilt

60

som muligt. Tilten bør ikke være større
end 8 dBµV på indgangen til antennemodulerne. Indgangssignalet skal
ligge mellem 60 og 80 dBµV. Ved fuld
kabel-tv pakke vil det være en fordel, at

1
47 88 108

60
862

MHZ

signalet ligger i området 62-64 db.
mulighed) samt stik for 12 V strømfor-
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Dataswitch 10/100, S100-T

syning.

Dataswitchen er beregnet til styring af

For hver port angiver en lysdiode (LED)

kommunikation mellem pc’er, netværks-

status for link, aktivitet og hastighed.

printere, routere med videre. Dataswit-

Endvidere angiver en lysdiode om

chen er forsynet med fem RJ45-porte

modulet er tændt/ slukket. Den indbyg-

(fire på fronten og en i toppen for uplink

gede MDI/MDI-X-funktion gør, at swit-

chen kan forbindes til andet aktivt

port angiver to lysdioder status for link,

udstyr uden brug af krydsede kabler.

aktivitet og hastighed. IHC Net strøm-

Dataswitchen understøtter auto-nego-

forsyning bestilles særskilt.

tation (detekterer automatisk om forbindelsen er lige eller krydset). Swit-

Telemodul, T100

chen er en ”Plug and Play” kompo-

Telemodulet fordeler telefonsignalet

nent, der ikke kan konfigureres manu-

på modulets otte RJ45 udgange. På

elt.

telemodulets top er der terminaler for
tilslutning af op til to analoge linier

Dataswitch S1000-T

samt en port for tilslutning af  ISDN-

Dataswitchen er beregnet til distribu-

linie fra NT-boksen. Ved ISDN tilslut-

tion af datasignaler mellem pc’er,

ning er det kun muligt at tilslutte en

arbejdsstationer, printere med mere i

udefrakommende analog linie.

et datanetværk. Switchen har indbygget MDI/MDI-X funktion, der gør, at

ISDN-modul, T110

den kan forbindes til andet aktivt

ISDN-modulet fordeler ISDN-signalet

udstyr uden brug af krydsede patch-

på modulets otte RJ45 udgange. På

kabler. Switchen understøtter auto-

modulets top er der terminaler for til-

negotation. Der er tale om en Plug and

slutning af ISDN-linie fra NT-boksen.

Play komponent, som ikke kan konfi-

Termineringen er sat til 100 ohms for at

gureres manuelt.

sikre korrekt konfiguration, men kan
dog stilles på ∞ for at reducere belast-

S1000-T switchen er forsynet med fem

ningen af telefonlinien. Med telemodu-

RJ45 konnektorer (fire stk. på fronten

let følger et klæbeark, der er beregnet

og en uplink port i toppen) samt stik

som terminalanvisning. På arket kan

for 12 V d.c. strømforsyning. For hver

anføres, hvilke telefon- og telefaxnum-

Indkommende linier

Linie 1

En almindelig analog linie		

Linie 2

ISDN S0

x

En almindelig analog linie				

x

To almindelige analoge linier		

x

x		

ISDN S0						

x

ISDN S0 og en almindelig		

x

analog linie

x				
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re der hører til de enkelte udgange på

er et coax-kabel med tv-konnektor

modulet.   

samt RJ45 plug med indbygget balun,
der omsætter 100 Ohm til 75 Ohm.

IHC Net konnektor

Kablet er forsynet med 100 MHz digi-

IHC Net konnektoren leveres i skær-

talt støjfilter samt stik for IR link tilslut-

met udførelse (STP) og understøtter

ning. Der medfølger adaptor til hunstik

datamæssigt Kat. 6 samt 900 MHz. på

for tilslutning af radio samt adaptor for

antennedelen. Konnektoren er kende-

coax til F-konnektor. Tilslutningskablet

tegnet ved stor montagevenlighed og

for radio/tv kan forlænges med et HF

kan tilsluttes uden brug af special

tæt 75 Ohm coax antennekabel. Til-

værktøj.

slutning af analoge telefoner sker ved
brug af et specielt tilslutningskabel for

Installationskabel

telefoni. Kablet er et fladt AWG26

Bruges til den faste installation i net-

kabel, som konverterer RJ45 til RJ11.

værket. Kablet forbinder udtagene til

Tilslutningskablerne for data er kon-

portene i IHC Net fordelingstavlen.

strueret med en helstøbt dækkappe,

Installationskablet kan med sin bånd-

der fastholder og aflaster både kon-

bredde på 1.000 MHz håndtere alle de

nektorer og kabler. Der er tale om et

beskrevne trafik-typer. Installations-

skærmet kabel med RJ45 til RJ45

kablets ydre kappe er hvid (RAL

modular plug.

9010).
Tilslutningskabler til Bang &
Patchkabler

Olufsen

Specielle IHC Net patchkabler benyt-

Tilslutningskabler til Bang & Olufsen

tes til forbindelse mellem de signal-

Master Link og Power Link modulerne

bærende moduler og patchpanelerne

forhandles udelukkende af Bang &

i fordelingstavlen. Et specielt langt

Olufsen forhandlerne.

patchkabel findes til brug i installationer, der omfatter flere fordelingstavler.

Bang & Olufsen Master Link
Modulet fordeler via IHC Net systemet
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Tilslutningskabler

Master Link styresignaler (audio- og

LK IHC Net sortimentet omfatter tilslut-

fjernbetjeningssignaler) til de tilslut-

ningskabler til radio- og tv, data og

tede Bang & Olufsen enheder. Master

telefon. Tilslutningskablet for radio/tv

Link modulet omfatter ikke videosigna-

ler, hvorfor disse føres separat via coa-

Bang & Olufsen Power Link

xialkabel. Fronten er forsynet med otte

Modulet fordeler via IHC Net syste-

skærmede RJ45 porte for tilslutning af

met Power Link lydsignaler fra et

op til otte Bang & Olufsen enheder.

Bang & Olufsen anlæg til et Bang &

Toppen af modulet er forsynet med en

Olufsen højttalersæt. Ved overførsel

skærmet RJ45 port for sammenkobling

af et surroundsignal skal signalet fra

af to Master Link moduler.Ved tilslut-

henholdsvis front- og baghøjttalere

ning af et Bang & Olufsen produkt til et

overføres i to separate systemer med

IHC Net vægudtag anvendes et spe-

hvert sit Power Link modul. Modulet

cielt Master Link kabel, som købes hos

er på fronten forsynet med otte skær-

en Bang & Olufsen forhandler.

mede RJ45 porte for tilslutning af
en audio-kilde og Bang & Olufsen

Bang & Olufsen Power Link sur-

højttaler-enheder. Ved tilslutning af et

round

Bang & Olufsen produkt til et IHC Net

Modulet fordeler Power Link surround-

vægudtag anvendes et specielt Power

signaler til boligens audio- og video-

Link kabel, som købes hos en Bang &

systemer. Via IHC Net installations-

Olufsen forhandler.

kabler distribueres lydsignalerne til de
valgte IHC Net vægudtag og herfra

Vægudtag

videre til de tilsluttede Bang & Olufsen

IHC Net udtagene er universielle, idet

enheder. Modulet er forsynet med otte

hvert enkelt udtag kan forbindes til en

skærmede RJ45 porte for tilslutning.

hvilken som helst signalkilde. Samme

Ved tilslutning af et Bang & Olufsen

vægudtag kan derfor anvendes til

produkt til et IHC Net vægudtag

såvel pc som telefon og radio/tv – dog

benyttes et specielt Power Link kabel.

kun en funktion ad gangen. IHC Net

Dette købes hos en Bang & Olufsen

udtagene fåes i LK FUGA® og LK

forhandler.

OPUS® design og bliver leveret inklusiv IHC Net konnektorer.
IR-link
IR Link anvendes sammen med et
antennemodul A110 og gør det muligt
at overføre fjernbetjeningssignaler fra
rum til rum. Det er derfor muligt at
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fjernbetjene video, dvd og SAT-recei-

tede enheder. Endvidere kan IR-link

vere fra alle tv-apparater, der er tilslut-

forbindes til modulatoren, så de tilslut-

tet IR Link via antennemodulet. IR Link

tede enheder kan fjernbetjenes

består af en modtager til modtagelse

decentralt. Bag frontpladen er en

og videreførelse af IR-signaler samt en

række switches placeret til indstilling

sender. Senderen videresender IR-

af kanal- og tv-standard. Ligeledes en

signalet via antennemodul eller AV-

knap for udsendelse af testsignal.

modulator til video, dvd eller SAT-recei-

Bagsiden er forsynet med indgang for

ver. Modtageren monteres på eller i

antenne, video composite signal med

nærheden af tv-apparatet, medens

stereolyd samt IR port for tilslutning af

senderen fastgøres på fronten af

IR sender. AV-modulator AV110-1 inde-

eksempelvis dvd’en.

holder 12V d.c. til forsyning af over-

Bemærk at IR-modtageren kan være

vågningskamera (max. 200 mA). AV-

følsom overfor direkte belysning i form

modulator AV110-1 genererer en eks-

af lysstofrør, sparepærer og sollys.

tra tv-kanal, medens AV-modulator
AV110-4 genererer op til fire ekstra

Teleadapter, B100

tv-kanaler. Sidstnævnte anbefales der-

Teleadaptor boksen er en passiv kom-

for ikke til brug i forbindelse med

ponent, som tilsluttes mellem vægud-

kabel-tv anlæg. Det kan være vanske-

tag og fax- eller ISDN-enhed. Den

ligt at finde flere end en ledig kanal i

anvendes, når analoge retursignaler fra

en fuld kanalpakke.

enten fax- eller ISDN-enhed skal føres
tilbage til telemodulet. Derfra kan sig-

AV-modulator AV111-4, 4 kanaler

nalerne igen distribueres rundt i IHC

stereo

Net systemet.

AV111-4 modulet er bindeleddet mellem antennemodul A111 og eksempel-
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AV-modulator, AV110-1/4

vis dvd, video, pc og SAT-modtagere,

AV-modulatoren anvendes i AV-linket til

så disse kan ses og høres på alle til-

at omsætte AV-signaler til VHF-signa-

sluttede enheder. Modulatoren kan

ler. Modulatoren forbinder eksempelvis

forbindes til IR110, så de tilsluttede

videobåndoptager, dvd-afspiller,

enheder kan fjernbetjenes decentralt.

settopboks, harddisk recorder eller

Bag frontpladen er en række switches

satellitmodtager til antennemodulet, så

placeret til indstilling af kanal- og tv-

disse kan ses og høres på alle tilslut-

standard samt en knap for udsendelse

af testsignal. Modulatorens bagside er

antennemodul.

forsynet med RJ45 udgang for AV-link,
fire indgange for video composite signal, lyd samt fire IR porte for tilslutning
af IR110 sendere. Bemærk at AV111
modulatoren ikke kan anvendes på
alle typer kabel-tv anlæg.
PC-Player, P110

Værd at huske på:
Tele-modulet placeres i midten, da
det har en mindre varmeudvikling
end de øvrige moduler.
Antennemodul og dataswitch skal
tilsluttes 12V spændingsforsyning.

PC-Playeren er en en-kanals FM
modulator med balanceret udgang,
der konverterer et audiosignal (eksempelvis linieudgangen Line out på en
pc’s lydkort) til en FM radiokanal. Derved kan signalet distribueres i IHC Net
systemet og modtages på en radio
sammen med de almindelige radiokanaler. PC-Playeren er forsynet med
en Phono-indgang, en IR port for tilslutning af IR sender, en RJ45 skærmet udgang for tilslutning til IHC Net
systemet samt en 12V d.c. indgang for
tilslutning af strømforsyning. Kabel 3,5
mm stereo plug til 2 x RCA plug medfølger.
AV-Combiner
AV-Combineren anvendes, når mere
end en AV-modulator ønskes tilsluttet. I
alt kan op til tre modulatorer tilsluttes
et antennemodul, A110. AV-Combinerens front er forsynet med tre STP
RJ45 stik for tilslutning af AV udstyr og
en STP RJ45 udgang for tilslutning til
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Montering af IHC Net konnektoren
1.

Sæt skærmhætten på installationskablet.
Klip og afisoler kablet. Pas på kun
at dreje afisoleringstangen rundt
en gang, da der ellers er risiko for
at beskadige kablerne.

en gang

2.
Mindst
30 mm

Maksimalt
2 mm

Træk fletskærmen bagud over
kablets kappe og fjern den par-

50 mm

vise folieskærm.

3.

Før kablet ind gennem skærmringen på IHC Net konnektoren. Sørg
for, at kabelkappen er sat helt fast
i skærmringen.
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4.

Træk hvert lederpar ned i stufferkappens riller uden at opsno
parrene. Lederparrene fordeles
efter farvekoden på konnektoren.

5.

Tryk kraftigt på konnektorens overdel, indtil der lyder et tydeligt klik,
som angiver, at konnektoren er
låst.

6. Klip udstikkende ledningsender
af, så de flugter med IHC Net konnektoren (må maksimalt stikke en
millimeter ud). Brug elektronikbidetang.
Drej overskydende fletskærm to
gange rundt om kablet, så den
sidder stramt om dette.
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7.

Tryk konnektorens hætte godt på
plads. Vigtigt: Sørg for, at alle snoede tråde er uden for hætten (det
vil sige, at der ikke er kommet
nogen tråde indeni).

8.

Overdelen er låst fast, når der
høres et klik. Overdelen er isoleret
på indersiden for at forhindre kortslutning mellem kabelparrene.

9. 	 Anbefaling: Klip overskydende
tråde af.

 24

Montage i dobbelt vægudtag
1.

Indsatsen monteres i rammen.

2.

Indsatsen er forsynet med
fjederaflastede skydelåg.

3.

Isæt konnektoren.
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4.

Udtaget forsynes med nummeropmærkning, som matcher tavlens
nummermærkning. Indsatsen
monteres på dåsen.

5.

Afdækningen klipses fast på indsatsen.

6.

Udtaget forsynes med symboler
fra symbolark.
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7.

Det ønskede symbol vælges.
Symbolet kan efterfølgende let
udskiftes efter behov.

8.

Symbol placeres bag det transparente skiltelåg.

9.

Det transparente skiltelåg lukkes.
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Opsætning af fordelingstavle
1.

Fordelingstavlen fastgøres på
væggen.
Husk at montere jordledning/
beskyttelsesledninger.
Det er vigtigt, at systemet er jordet
og at jordingen er aktiv.

2.

Monter de aktive moduler og
strømforsyningen. De effekt-afgivende moduler, antenne-modul
og dataswitch, placeres yderst på
den midterste DIN-skinne. Du må
maksimalt placerer to effektmoduler i hver fordelingstavle. Konnekter IHC Net konnektorerne (se
side 22) og sæt dem i patchpanelet.
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3.

Påmonter dækkappen. Med specielle IHC Net patchkabler forbindes udtagene med de aktive
moduler.

4.

Har du behov for mere end en
fordelingstavle, anbefaler vi, at
disse sammenbygges vandret.
Brug det ekstra lange IHC Net
patchkabel (50 cm) for signaloverførsel mellem fordelingstavlerne.
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Let at ændre udtagenes funktion
1.

Udtagets nummer svarer til et til-

2.

Med et patchkabel fra patch-panel

svarende nummer i patchpanelet i

til aktivt modul skabes forbindelse

fordelingstavlen.

mellem det enkelte IHC Net udtag
og de aktive enheder – eksempelvis et tele-, data- eller radio/tvmodul i fordelingstavlen.

1.

2.
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Mærkning
Portene i fordelingstavlen og udtag-

kes med samme nummer som den

ene rundt omkring i boligen er num-

port i fordelingstavlen, de er forbundet

mererede. Ligeledes leveres symboler

til.

til påsætning, således at udtagenes
funktioner kan tydeliggøres yderligere.

Nummeret placeres bag det transparente mærkningsfelt på IHC Net ud-

Mærkningsprincippet er enkelt: For-

taget.

delingstavlen leveres med portene
nummereret fra et til 24. IHC Net ud-

Nummereringsark for udtag og fordel-

tagene, placeret i boligens rum, mær-

ingstavle følger med fordelingstavlen.
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Afprøvning og certificering

Afprøvning og certificering
For at kunne foretage installation,
afprøvning og certificering skal elektrikeren/el-installatøren være IHC Net
certificeret af Lauritz Knudsens
Produktskolen.
Når en IHC Net installation er afsluttet,
skal den afprøves for at kontrollere, at
alle forbindelser er etableret korrekt og
overholder de for installationen gældende krav. Når installationens kvalitet
er dokumenteret, kan der gives en
udvidet 15-års garanti på det passive
net. Et LK IHC Net-netværk skal overholde kravene til Kategori 6-netværk,

Målinger på netværket skal udføres

linkklasse E, STP.

med instrumenter, som passer til Kate-

Det er vigtigt, at målingen udføres som

information til testrapporter. Eksempler

gori 6, linkklasse E, STP og giver god
på et afskærmet system. Under målin-

på egnede instrumenter er FLUKE

gen kontrolleres netværket for at sikre,

modellerne DSP 4000 - 4300, DTX eller

at funktionerne fungerer korrekt for så

LANTEK 6 og 7.

vidt angår vigtige parametre som
eksempelvis:

For måling af indgående antennesignaler anvendes en feltstyrkemåler. Det
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•

Strømskema og afskærmning

indgående signals styrke skal ligge på

•

Dæmpning (signaltab)

60 - 80 dB mikrovolt.

•

NEXT (uønsket krydstale)

•

Returtab (refleksioner)

Følgende målinger skal udføres:

Dokumentation for følgende skal
foreligge:

•

Måling af alle link i installationen
samt mærkning af hver måling i

•

overensstemmelse med link-num-

Kopi af deltagerbevis fra Lauritz
Knudsens Produktskolen.

mereringen.

•

Målingen skal, som minimum,

•

Stykliste over anvendte materialer
i installationen.

•

udføres med et Level IIe-instrument i overensstemmelse med

Måleresultat af overgangsmodstand til jord.

•

TSB 67.

Testrapporter på samtlige drops i
installationen.

•
Målingen skal udføres i overensstem-

Skitse over komponenternes placering i LK IHC Net fordelingstav-

melse med kravene til linkklasse E i

len.

henhold til EN 50 173 som et afskær-

•

Installationsadressen.

met system (STP).

•

Plantegning der viser dropplaceringerne.

Husk korrekt indstillet NVP værdi
(0,80).

Dokumentationen sendes til:

Såfremt kunden har brug for måling af

Schneider Electric Danmark A/S

diverse fjernsynsnet med en feltstyrke-

Kundeservice

måler, skal rapporter om sådanne

Industriparken 32

målinger vedlægges.

2750 Ballerup
Att: IHC Net gruppen

Krav til udstedelse af certifikat/
garanti:

Efter endt kontrol udsteder Lauritz
Knudsen herefter certifikat og

Lauritz Knudsens LK IHC Net® kursus

installationsgaranti.

skal være gennemført. Lauritz Knudsens vejledninger til de enkelte produkter skal overholdes.
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Garanti
Når Lauritz Knudsen certificerer en LK
IHC Net installation gennem en autoriseret el-installatør, tilbydes en udvidet
funktions- og reservedelsgaranti på 15
år.
Der er stor forskel mellem at installere
højhastigheds-datanetværk og konventionelle el- og teleinstallationer.
Kapaciteten vil blive reduceret, hvis
installationsarbejdet ikke er udført korrekt: Kablerne skal føres i jævne kurver
ved hjørnerne, de må ikke spændes
for stramt etc. Det er derfor vigtigt, at
el-installatørerne og montørerne har
tilstrækkelig teoretisk og praktisk viden
om netværksløsninger.
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Kursustilbud
Lauritz Knudsens Produktskolen
underviser el-installatører, montører og
el-rådgivende ingeniører. Produktskolens kurser har til formål at sætte deltagerne i stand til at udføre installationer, der kræver ekspertise og færdigheder på højt plan. Ligeledes har Produktskolen til formål at styrke el-installatørernes og de rådgivende ingeniørers konkurrenceevne ved at sætte
kursisterne i stand til at tilbyde deres
kunder den nyeste teknologi på området. Med et IHC Net kursusbevis er du
således kvalificeret til at certificere IHC
Net installationer.
Kurserne er beregnet for alle, som
arbejder med netværk og omfatter
såvel teoretiske som praktiske
øvelser. Alle, der gennemfører kurset,
modtager et kursusbevis. Få mere at
vide om kurserne på vores hjemmeside, www.lk.dk eller ved at kontakte
Produktskolen. På vores hjemmeside,
www.lk.dk, er det også muligt at gennemføre et online IHC Net kursus.
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LK IHC Net® tilslutningseksempler

 38
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De mange muligheder
I det følgende gennemgås en række
typiske konfigureringseksempler.
Eksemplernes forskelligartethed viser,
hvilke store muligheder et IHC Net
system rummer for at udnytte de
mange multimedietilbud.
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Rum 1
3
6

230V

2
5

1
4

9

8

7

#

0

*

RKES

=
R

Tv-FM
Bredbånd

Rum 2

Telefon
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3
Radio/tvsignaler
Ethernetkommunikation
Telekommunikation

Fordeling af tele-, tv- og datasignaler
I dette eksempel bliver indgående
data-, tele- og fjernsynssignaler sluttet
til de aktive moduler i fordelingstavlen
og patchet videre til det ønskede
udtag.
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Rum 1
230V

Stue Tv
32" widescreen
Tv-FM

0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 2

Radio/tvsignaler

Radio

Simpel CATV/antennefordeling
Alle tv samt en radio er tilsluttet antennemodulet A-111-65. Hun-adaptoren,
der er vedlagt Radio/tvtilslutningskablet, bruges ved tilslutning af radio eller lignende.
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Rum 1

0V

12V

Multimedia
filter 5-65 MHz

230V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

CATV

Rum 2
Kabel-tv modem
og router
Radio/tvsignaler
Data i CATV
retur-bånd
Ethernetkommunikation

Fælles internetforbindelse via kabel-tv (CATV),
A111 og S100-T
Eksemplet viser en internetforbindelse

let A111 og datamodulet S100-T.

via kabel-tv. Der anvendes et filter til at
skille antenne-signalerne fra data-

Kabelmodem og båndstopfilter er ikke

signalerne. Fra det pågældende filter

en del af IHC Net sortimentet.

og kabel-tv-modulet føres signalerne til
IHC Net-net-værket via radio/tv-modu-
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Rum 1
230V

Kabel-tv
CATV

0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 2

Radio/tvsignaler
Data i CATV
returvej
Ethernetkommunikation

Internettilslutning via kabel-tv
I eksemplet er IHC Net-systemet sluttet til kabel-tv med returtrafik via radio/
tv-modulet A111.
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Rum 1
Tele Adapter
230V

3
6

2
5

1
4

9

8

7

#

0

*

RKES

Telefonkabel
snoet

=
R

Telefon
ISDN Router

ISDN
NT

Rum 2
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

3

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

2

6

AV link

Data Switch S100-T

1

5

4

9

8

7

#

0

*

=
R

RKES

Telefon

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3
3
6

2
5

1
4

9

8

7

#

0

*

RKES

Telekommunikation

=
R

Telefon

ISDN (SO-bus)

Fordeling af ISDN og telefon, T100
I eksemplet sluttes det indgående

tilslutning af telefoner. I dette eksempel

ISDN-signal til fordelingstavlen og

føres signalet fra de to analoge porte

føres derefter videre til et udtag, hvor

tilbage til telemodulet via ISDN-adap-

der er tilsluttet ISDN-udstyr. I ISDN-

teren, hvor det gøres tilgængeligt på

routeren fordeles det indgående ISDN-

portene på telepanelet.

signal til to digitale porte til tilslutning
af computere og to analoge porte til
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Rum 1
230V

ISDN modem
Telefonkabel
snoet

Rum 2

ISDN
NT
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

ISDN telefon

A111-65

Rum 3

ISDN (SO-bus)

ISDN telefon

ISDN-busfordeling, T110
Eksemplet viser ISDN-udstyr, der er
sluttet til telemodulet T110. Dette
modul kan fordele otte ISDN S0-busforbindelser samtidigt. Ved at tilslutte
en ISDN-router kan en pc kobles til
internettet. Der skal bruges ISDN-telefoner til denne konfiguration.
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Rum 1
230V

Bredbånd

Rum 2
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3
Ethernetkommunikation

Netværk med pc’er og printere og en forbindelse til et eksternt netværk, S100-T
LK IHC Net kan anvendes til at oprette

des uplink-porten til at tilslutte et eks-

interne datanetværk. I dette eksempel

ternt netværk for eksempel bredbånd

er udtagene patchet til datamodulet i

eller en permanent internetforbindelse.

fordelingstavlen.

Det eksterne netværk vil være til rådighed på alle udtag, der er sluttet til

Dette giver mulighed for kommunika-

datamodulet.

tion mellem alle udtag, der er sluttet til
datamodulet. I dette eksempel anven-
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Rum 1

230V

Ethernet

Rum 2
0V

S0
ISDN

12V

0V

12V

Uplink

10/100Mbps

Uplink

10/100Mbps

100

100M
Link/Data

100M

IHC Net

Link/Data

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

IHC Net

Data Switch S100-T

S100-T

Rum 3

Ethernet-kommunikation

Tilslutning af mere end ét datamodul, S100-T
Eksemplet viser en intern opkobling
og to sammenkoblede dataswitche.
Der er i eksemplet behov for mere end
fire datatilslutninger. Data-switchene
kan placeres i forskellige fordelingstavler. Netværket kan nu deles af syv
pc’er, webkamera eller printere. I større boliger kan mere end én fordelingstavle etableres.
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Rum 1

230V

Ethernet

Rum 2
0V

S0
ISDN

12V

0V

12V

Uplink

10/100Mbps

Uplink

10/100Mbps

100

100M
Link/Data

100M

IHC Net

Link/Data

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

IHC Net

Data Switch S100-T

S100-T

Rum 3

Ethernetkommunikation

Tilslutning af webcam, S100-T
Eksemplet viser opkobling af webkamera til netværket.
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Rum1

Stue Tv 32"
widescreen

Sat. rec. 1

Parabol

Sat. rec. 2

230V

Video

Tv-FM

Dvd

0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

IR link

R/TV A111-65

AV modulator
4 inputs
1 output

A111-65

Rum 2

Tv signaler
Tv + AV signaler
AV signaler

AV-Link, AV111-4
I eksemplet er terrestrisk tv samt mere

tv-apparater. Satellitmodtager, video,

end én satellitreceiver tilsluttet IHC Net-

dvd og lignende udstyr kan også betje-

systemet. Samtidig er der tilsluttet flere

nes via et IR-link i radio/tv-modulet og

dvd- og videoapparater. AV-modulato-

modulatoren.

ren er via installationskablet tilsluttet AV
porten på antennemodulet, A111. Her-

Parabol: Fra udendørsenheden (LNB

fra kan de fire signalkilder (i dette til-

hovedet) til indvendig enhed (parabol

fælde to satellit receivere, en video

receiver) fremføres antennekabel.

samt en dvd-afspiller) sammen med de
udefrakommende tv-signaler distribueres ud på samtlige tilsluttede            

 50

Teknikrum
230V

AV modulator
4 input,
1 output

knil RI

IR sender

Tv-FM

Rum 2
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

IR modtager

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3

IR modtager

Tv signaler
Tv + IR signaler
AV-signal

Eksemplet viser, at der tilføres kabel-tv

en port i patch-panelet. Alle seks ind-

til LK IHC Net radio/tv-modulet A111. I

gange på radio/tv-modulet kan mod-

installationen er der en AV-modulator,

tage IR-styresignaler. Disse sendes

som kan modtage signaler fra fire

altid fra AV-linkporten på radio/tv-

videokilder eksempelvis video eller

modulet og den særligt indrettede

dvd. Disse videokilder kan betjenes fra

IR-udgang.

alle rum via IR-modtagere. AV-modulatoren skal sluttes til AV-linkporten på
radio/tv-modulet A111 via et udtag og
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Rum 1
230V

IR modtager
Tv -FM

Stue tv
32" widescreen
IR sender
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

Satellitmodtager

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

Rum 2

A111-65

IR modtager

Parabol

Tv signaler
SAT. out (mono)
Tv + satellitsignaler

Satellit-tv, centralt placeret satellitmodtager,
A111 og IR110
Kabel-tv og parabol er koblet sammen

placeret ved fjernsynsapparatet i

ved et sammenkoblingsfilter (passiv

opholdsstuen, kan den betjenes via et

diplekser med blokeringsfilter for

IR-link.

satellitsignalet), hvor satellit- og kabeltv-signalerne lægges sammen og
føres til radio/tv-modulet A111.
Såfremt satellitmodtageren ikke er
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Rum 1
230V

IHC Net
patchkabel

R/TV
kabel

Tv-FM

IHC Net
Patchkabel
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

HDMI
IR link

IR sender

100

HDMI
Extender

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

IR modtager

Stue TV
32" widescreen

HDMI Extender

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S1000-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Blu-ray
afspiller

Tv signaler
Datakommunikation

HDMI Extender
Med HDMI Extendere er det muligt at

HDMI Extendere markedsføres ikke af

flytte et HDMI-signal over IHC Net

Lauritz knudsen.

installation. Ved hjælp af IR- delen i
IHC Net er det også muligt at anvende
fjernbetjening.
Som eksemplet viser, kan en Blu-ray
afspiller placeres ved tavlen, medens
billede vises og betjening foregår i
stuen. Nogle HDMI Extendere kræver
to kabler.
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Rum 1
230V

IHC Net
patchkabel

IR modtager
R/TV
kabel

Tv-FM

IHC Net
Patchkabel
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

HDMI
IR link

IR sender

100

HDMI
Extender
(switch
4 porte)

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S1000-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Blu-ray
afspiller

Tv signaler
Datakommunication

HDMI Extender
Med HDMI Extendere er det muligt at
flytte et HDMI-signal over IHC Net
installation. Ved hjælp af IR- delen i
IHC Net er det også muligt at anvende
fjernbetjening.
Som eksemplet viser, kan en Blu-ray
afspiller placeres ved tavlen, medens
billede vises og betjening foregår i
flere rum. Nogle HDMI Extendere kræver to kabler.
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HDMI Extender

Stue tv
32" widescreen

230V

HAG uden RF udgang

HAG

0V

S0
ISDN

12V

0V

12V

Uplink

10/100Mbps

Uplink

10/100Mbps

100

Teleadaptor

100M
Link/Data

100M

IHC Net

Link/Data

Data Switch S100-T

S1000-T
“Data”

Tele T110 ISDN

T100

IHC Net

Data Switch S100-T

S1000-T
“Tv”

Datakommunikation
Telefon

Fiber HAG (Home Access Gateway) uden
RF-udgang
Dataswitchene viderefører internetdata og tv-data i forbindelse med en
fiberinstallation. Modulerne mærkes
med ”Tv” og ”Data”.

 55

230V

Fiber HAG med
Coax afgang

HAG
Coax

0V

S0
ISDN

12V

0V

12V

Uplink

10/100Mbps

Uplink

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

100M

IHC Net

Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Teleadaptor
Data Switch S100-T

S1000-T
“Data”

Tele T110 ISDN

T100

Data Switch S100-T

S1000-T
“Tv”

R/TV A111-65

A111-65

Tv signaler
Datakommunikation
Telefon

Fiber HAG (Home Access Gateway) med
RF-udgang
Nogle fiberselskaber leverer fiberbokse med Coax udgang, udover
RJ45 til telefon, tv og data.
Derved er det muligt at forsyne et
antennemodul med analog tv.
Antennemodulet kan anvendes til birum og derved undgå settopbokse
under tv. Hoved tv kan tilsluttes IP tv
via settopboks, så der opnås digital
kvalitet.
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Rum 1
230V

Stue Tv 32"
widescreen

CATV

AV modulator
knil RI

1 2 3 4

100M
100M

IR link
I nk
li + Supply

t
RFinp
input

12V

Settopboks

Gain

IHC
IHC Net
Net

Link/Data
Link/Da
ta

0V

S0
S0
ISDN
ISDN

12V

0V
0V

12V
12V

Uplink
Uplink

10/100Mbps
10/100M bps

100
100

Uplink

w
Pwr

V llink
ink
AV

1

2

3

4

Data
Data Sw
Switch
itch S100S100-T
T

Tel
Tele
e T110
T110ISDN
ISDN

/TV A111-65
10R/TV

ain

S100-T

T100

A111-65

Rum 2

Tv signaler
CATV + settop
boks tv
Settop out via AV
link

Interaktivt kabel-tv via returforbindelsen,
A111 og IR110
Eksemplet viser en opsætning med

tagere i systemet, kan settopboksen

kabel-tv og en settopboks. Returtrafik-

også betjenes fra andre fjernsyns-

ken går fra settopboksen via IHC Net-

apparater, såfremt IR-systemet er for-

systemet til systemoperatøren. Et

bundet til IR-link.

eksempel på returtrafik er “pay per
view”. Fjernsynsudsendelser, der kommer fra settopboksen, kan ses på
andre fjernsynsapparater via AV-linket.
Hvis der er installeret IR-sendere/mod-
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Rum 1

230V

Stue Tv 32"
widescreen

CATV

Entré/Rum 2
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

AV-modulator

A111-65

Rum 3
Tv signaler
Tv + AV signaler
AV signaler

Intern kameraovervågning, A111
I ovenstående eksempel anvendes

Kameraet og modulatoren kan flyttes

IHC Net-systemet til at overføre signa-

og sluttes til et ledigt udtag i systemet.

ler fra overvågningskameraer til alle

Overvågningskameraet kan strømfor-

fjernsynsapparater, der er sluttet til

synes fra modulatoren hvis der

systemet. Signalet fra videokameraet

vælges en modulator type A110-1.

afstemmes til en ledig fjernsynskanal
(husk mindst en kanals overlap!) og
kan ses ved at vælge den pågældende kanal på fjernsynsapparatet.
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Rum 1
230V

Evt. router

ADSL
modem

3
6
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2
5

1
4

9
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R

Rum 2

Splitter

0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

ASDL

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3

Telekommunikation
ASDL
Ethernetkommunikation

ADSL, T100 og S100-T
Indgående ADSL-linier termineres af

pc’erne er det nu muligt at surfe på

operatøren ved hjælp af et filter. Filte-

internettet. Samtidig benytter alle pc’er

rets analoge port skal forbindes til

den fælles internetadgang via ADSL-

telemodulet, for eksempel T100.

modemet. Samtidig kan den analoge

ADSL-udgangen fra filteret for-

port anvendes til traditionel telefoni.

bindes til en ADSL-router med en

Filteret og ADSL-modemet leveres af

Ethernet 10/100 BaseT-udgang, som

tele-udbyderen.

tilsluttes via uplink-porten til dataswitchen i IHC Net fordelingstavlen. Via
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Rum 1
230V

Stue Tv 32"
widescreen

Tv-FM

Rum 2

Bredbånd

0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

HiFI udstyr
Rum 3

PC Player

Tv-FM
Datakommunikation
FM signal i AV
link (stereo)
FM radiokanal

PC-Player, PCP110
I dette eksempel er IHC Net-installa-

Det er nu muligt at høre den pågæld-

tionen forbundet til et kabel-tv-system

ende internet-radiokanal på samtlige

med internetadgang. Pc’en i instal-

tilsluttede radioer.

lationen modtager internet-radio, som
føres fra lydkortet i pc’en til PC-Playeren. PC-Playeren remodulerer signalet,
som modtages på AV-porten af radio/
tv-modulet A111.
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Rum 1

230V

Data/internet

TV-FM

KVM

Bredbånd

Media Center

Rum 2
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Stue TV
32" widescreen

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S1000-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-65

Trådløs mus/trådløst tastatur
VGA
Tv signaler
Datakommunikation

Højttalere

KVM

Trådløs
modtager

KVM Extender
En KVM Extender (Keyboard Video
Mouse) giver mulighed for at flytte
skærmbillede, lyd, mus/tastatur til
andre rum.
Løsningen er mulig via IHC Net systemet. KVM Extenderen markedsføres
dog ikke af Lauritz Knudsen. Ikke alle
KVM Extendere omfatter lyd.
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Rum1

230V
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Telefon
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Tv-FM
Bredbånd
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S1000-T

Tele T110 ISDN

T100

R/TV A111-65

A111-00

Tv signaler
Datakommunikation
Telefon

IHC Net splitter
IHC Net splitterkablet sammen med
splitteren, gør det muligt at fordele
data-, tele- og antennesignaler via ét
kabel. Bemærk at datadelen kun kan
håndtere 100 Mb/sek og at IR ikke er
mulig på dette link.
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IHC Net
splitterkabel

Tv

Tele

Stue/Rum 1

Stue Tv
32" widescreen

230V

IR link

Tv-FM

AV modulator
0V

12V

Uplink

S0
ISDN

10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Garage/Rum 2

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

AV link
Out

In

In

In

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

AV-Combiner C110-3

Tele T110 ISDN

C110-3

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3
Tv/AV signaler
Tv signaler
AV signaler
FM signaler
FM/AV

PC-Player

AV-Combiner (audio + video), C110-3
Når både en PC-Player og en AV-

fra en pc, der afspiller netradio, kan

modulator er forbundet til AV-linket,

også høres på hjemmets almindelige

skal du bruge en AV-Combiner, C110-

radioer. Billede og lyd fra dvd kan ses

3, til at føre signalerne fra begge

og høres på alle hjemmets fjernsyn.

enheder ind i AV-link-indgangen på
forstærkeren, A111. Eksemplet viser,
hvordan lyd fra pc’er samt billede og
lyd fra dvd fordeles i systemet. Lyden
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Stue/Rum 1

Stue Tv 32"
widescreen

230V

Scart

Tv-FM

IR link

AV modulator
0V

12V

Uplink

S0
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10/100Mbps

IR link

100

+ Supply
12V

RF input

Gain

100M
Link/Data

IHC Net

AV link
Out

In

In

In

Rum 2

Pwr

AV link

Data Switch S100-T

S100-T

AV-Combiner C110-3

Tele T110 ISDN

C110-3

R/TV A111-65

A111-65

Rum 3
Tv/AV signaler
Tv signaler
AV signaler

AV-modulator

FM signaler

k

AV-Combiner (video + video), C110-3
Signalerne fra op til tre videokilder kan

er kan tilsluttes (dvd og pc). De ikke

føres ind i AV-linket, når der er instal-

benyttede indgange på Combineren

leret en AV-Combiner, C110-3, i forde-

skal termineres med det medfølgende

lingstavlen. Combineren sammensæt-

100 ohm stik.

ter alle indgangssignalerne til ét
udgangssignal, som forbindes direkte
til AV-linket på A111-modulet.
Eksemplet viser, hvordan to videokild-
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Muligheder med Bang & Olufsen
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Muligheder med Bang & Olufsen
En IHC Net-installation kan benyttes til

Hvis der sluttes 16 enheder til syste-

fordeling af Bang & Olufsens Master

met, må den gennemsnitlige kabel-

Link og Power Link. Dog skal video-

længde pr. enhed ikke overstige 25

signaler altid fordeles via et koaksial-

meter, inklusive tilslutningskablet fra

kabel.

udstyret til vægudtaget.

Bang & Olufsen enheder sluttes til
IHC Net vægudtag med specielle

Der må maksimalt tilsluttes 10 højt-

Master Link og Power Link-kabler.

talere (eller i alt fem par) til hvert

Disse kabler købes hos en Bang &

Power Link-system. Den totale kabel-

Olufsen forhandler. Den totale kabel-

længde til hvert system må ikke over-

længde, hvori Master Link signalet

stige 100 meter. Denne længdegræn-

føres, må ikke overstige 400 meter.

se indbefatter såvel Power Link-kab-

Denne længdegrænse indbefatter

lerne som IHC Net-installationskabler-

såvel Master Link-kablerne som IHC

ne.

Net installationskablerne.
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Rum 1

230V

Rum 2

Power Link
only

Master Link
only

100M
Link/Data

Tele T110 ISDN

Data Switch S100-T

S100-T

MasterLink BO 100-ML

BO100-ML

PowerLink BO 100-PL

BO100-PL

Rum 3

Master Link-fordeling, BO100-ML
Bang & Olufsens Master Link-applikation fordeles i IHC Net-systemet via et
dedikeret Master Link-modul med otte
porte. Audioudstyr og fjernsynsapparater kan kommunikere og fordele
audio- og styresignaler fra alle otte
porte. To Master Link-moduler kan
kobles sammen, så der opnås i alt 16
porte. Tilslutningskabler til Master Link  
købes hos en Bang & Olufsen forhandler.
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Rum 1

230V

Power Link
only

Master Link
only

100M
Link/Data

Tele T110 ISDN

Data Switch S100-T

S100-T

MasterLink BO 100-ML

BO100-ML

PowerLink BO 100-PL

BO100-PL

Bang & Olufsen
Soundcenter

Power Link-fordeling, BO100-PL
Bang & Olufsens Power Link-applikation fordeles i IHC Net-systemet via et
dedikeret Power Link-modul med otte
porte. Tilslutningskabler til Power Link
købes hos en Bang & Olufsen forhandler.
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Front out

Front

Front out

230V

Front in
Rear in
Ant.
ML

Sub in
Power Link
only

PowerLink BO 100-PL

Sub out
BO103-PL

Rear out
Rear out

Bag

Power Link Sourround, BO103-PL
Bang & Olufsens Power Link
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Retningslinier for projektering
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Retningslinier for projektering
Med LK IHC Net er den fremtidsorien-

UG18. Fra denne udgår et antal forbin-

terede IT-bolig kommet et stort skridt

delser som vist i illustrationen nedenfor

nærmere. IHC Net er et fleksibelt net-

(der skal føres to kabler til et dobbelt

værk, der knytter boligens pc’er samt

udtag).

øvrige IT-udstyr, telefon og AV-udstyr
sammen i et multimedienetværk. IHC

IHC Net kablet har en båndbredde på

Net er beregnet for installation i par-

min. 865 MHz (kablet er godkendt  til

celhuse, lejligheder samt mindre kon-

1.000 MHz) og kan derfor transmittere:

torer. Netværket kan installeres i nye

•

Tv-signaler

boliger såvel som i forbindelse med

•

Datasignaler

renoveringer.

•

Telesignaler

•

Bang & Olufsens Master Link og
Power Link

IHC Net systemet er, som et traditionelt
PDS netværk, bygget op som en stjer-

•

Lydsignaler

neforbindelse med et centralt placeret

•

FM Lydsignaler

krydsfelt, IHC Net fordelingstavlen
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Overvejelser ved dimensionering
Tavleplacering

mulighederne placeres tavlerne ved

IHC Net fordelingstavlen (samme

siden af hinanden.

dimensioner som en UG18 gruppetavle) placeres så centralt i bygningen
som muligt. Ikke nødvendigvis ved
siden af stærkstrømstavlerne. En
enkelt fordelingstavle er som regel
tilstrækkelig til at dække behovet i
bygninger på under 130 m², hvor der
er behov for distribution af tv-, data-

560 mm

10
1m

m

og telesignaler.

500 mm

Eksterne netværk og applikationer

560 mm

Et LK IHC Net-system kan sluttes til
andre netværk i en bygning, for
m
m

eksempel bredbånd, ved hjælp af en

10

1

tilslutning til fordelingstavlen. Dette
kan imidlertid kræve, at der indsættes

250 mm

andre mellemled, som eksempelvis en
Er bygningen på mere end 130 m² og

firewall eller router for at sikre kom-

har du brug for mere end 24 stik (12

munikationen.

  

dobbeltudtag), opsættes to fordelingstavler. Derved har du maksimalt 48
forbindelser. Det anbefales altid at
sætte to fordelingstavler op, så der er
plads til udvidelser, eksempelvis med
Bang & Olufsen moduler eller en Combiner. Tavlerne skal altid jordforbindes
i henhold til Stærkstrømsbekendtgørelsen. Af hensyn til ompatchnings-
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metal-adskillelse

Opbygning af installationen
Vær opmærksom på følgende forhold i

•

20 mm ved aluminium-adskillelse

•

5 mm ved stål-adskillelse.

forbindelse med opbygningen:
Ved parallelføring af skærmet forsy•
•

IHC Net fordelingstavlen skal altid

ningskabel og IHC Net kabel anbefa-

have en jordforbindelse.

les en mindste-afstand på:

Den enkelte kabelforbindelse skal

•

minimum være otte meter lang og
•

0 mm, såfremt der ikke er 		
metal-adskillelse

må maximalt være 40 m lang.

•

0 mm ved aluminium-adskillelse

Under oplægning skal kablerne

•

0 mm ved ståladskillelse.

lægges og ikke trækkes.
•
•

Kablerne må ikke opstrappes for

Se EN 50174 for uddybende informa-

hårdt.

tion.

Kablerne må ikke mures direkte

•

ind.
•
•

Klip en meter kabel af i trækVed parallelføring af stærkstrømskabler (forsyningskabler) og

Det anbefales at lægge to 5/8” rør
til hvert dobbelt udtag/dåse.

•

Der kan være to kabler i et 21 mm
(= 3/4”) glat rør, hvis røret er uden

enden.
•

Der kan kun være et kabel i et 5/8”
(= 16 mm) rør.

•

Bøjningsradius ved fast installeret:
Tre x diameter.

•

om nærføring.
•

Bøjningsradius ved installation:
Fire x diameter.

•

altid overholdes. Se afsnit 6. del 5

Strips må ikke strammes - brug
eventuelt Velcrobånd.

Stærkstrømsbekendtgørelsen skal

buk, og ikke ret langt.
•

Alle dobbeltdåser (2 modul vandret) er til vandret anvendelse.

kommunikationskabler (IHC Net
kabler) er det vigtigt, at kravene til

Placering af udtag

minimumafstand overholdes:

Illustrationen nedenfor viser et eksempel på, hvordan udtagene kan place-
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Ved parallelføring af uskærmet forsy-

res i boligen. Du vil med fordel kunne

ningskabel og IHC Net kabel anbefa-

placere ekstra IHC Net udtag i en

les en mindste-afstand på:

række af boligens rum. Eksempler på

•

placering af ekstra udtag i rummene

50 mm, såfremt der ikke er 		

(de røde felter i illustrationen på næste

•

side):

forbindelse).
•

•
•

•

Parabol: Fra udendørs enheden

Hjemmekontor (minimum to ekstra

(LNB hovedet) til indvendig en-

forbindelser).

hed (parabol receiver) fremføres

Overvågningskameraer (minimum
en ekstra forbindelse).

•

PC Player (minimum en ekstra

antennekabel (se side 50).
•

Bang & Olufsen produkter (kontakt

Udvendige udtag (minimum en

den lokale Bang & Olufsen for-

ekstra forbindelse).

handler).

AV modulator (minimum en ekstra
forbindelse).

Soveværelse
15,9 m2

Terrasse

Bad

9,0 m2

Hjemmekontor
10,4 m2

Værelse 2

Værelse 1

10,4 m2

10,4 m2

Bad 2
2

4,0 m

Stue

VM+TT

Alrum

2

2

26,7 m

Bryggers
2

24,3 m

10,0 m

Teknik
2

1,5 m

Køkken
2

7,9 m

Entré
2

5,3 m

Boligareal 158 m
Areal inkl. udhus og carport 210 m
2

2

Terrasse

Udhus
12,6 m2

Carport
35,6 m2
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Soveværelse
15,9 m

Terrasse

2

Bad

9,0 m

2

Hjemmekontor
2

10,4 m

Værelse 2
10,4 m

Værelse 1

2

10,4 m

2

PC Player

Bad 2
4,0 m

Stue

VM+TT

Alrum

26,7 m2

24,3 m2

10,0 m2

Teknik

AV-modulator

1,5 m

Udvendigt udtag
Boligareal 158 m
Areal inkl. udhus og carport 210 m

Køkken
7,9 m

2

2

Entré
5,3 m

2

Overvågningskamera

2

Terrasse

Udhus
12,6 m
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2

Bryggers

2

Carport
2

35,6 m

2

Design
Såvel LK FUGA® som LK OPUS®
designserierne indeholder IHC Net
udtag. Dette betyder, at IHC Net installationen kan få samme designmæssige udtryk som boligens øvrige installation. Se også afsnit 9 i LK Kataloget
2011.
Test
LK IHC Net-installationen testes i henhold til: EN50173 klasse E (Kat. 6) STP
Permanent Link. Der ydes 15 års,
funktionalitets- og reservedelsgaranti
på certificerede løsninger.
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LK IHC Net® Basic

 80

 81

Fleksibel basisinstallation til nutidens boligbehov
LK IHC Net® Basic er et distributions-

Hvis installationen forsynes via en

system for boligens data-, tele- og

fiberboks med IP tv, vil det kun være

radio-/tv-signaler.

muligt at have enten data eller IP tv i

IHC Net Basic-installationen giver dig

det enkelte stik udover telefoni.

mulighed for at tilslutte udefrakommende signaler som:

Der kan tilsluttes op til otte vægudtag

•

Data/IP tv

pr. Basic enhed. Er der brug for flere

•

Telefon

vægudtag, kan flere fordelingsenheder

•

Radio/tv

sammenkobles.

Basic systemets fordelingsenhed
distribuerer de tre signaltyper via et

Ønskes der distribution af kanaler via

specielt IHC Net Basic kabel til netud-

en centralt placeret Satellit-receiver, er

tag af typen LK FUGA® eller LK

IHC Net Basic ikke den rette løsning.

OPUS® 66.

Derimod kan IHC Net anvendes, hvor
der kan tilsluttes modulatorer til syste-

Med en IHC Net Basic løsning kan
stikket i væggen anvendes til henholdsvis radio/tv, telefoni eller data
uden at skulle lave ændringer ved din
IHC Net Basic enhed. Ønskes alle tre
signaltyper tilsluttet samtidig, kan det
gøres via en Triple Play splitter.
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Radio/tv
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•

Stor fleksibilitet for brugerne.

Mulighed for datanetværk/IP tv på
alle stik, hvis signalet er tilsluttet

IHC Net Basic giver brugerne stor

RJ45 port på Basic enheden. Data-

fleksibilitet på en række områder:

netværk (internet) og IP tv kan dog

•

samme stik.

ikke være tilsluttet samtidigt i
Ændring af rummenes funktion og
ommøblering. Et vægstik kan

•

•

IHC Net Basic gør det muligt at

ændre signaltype uden ændring i

skifte leverandør, og derved få

tavlen.

signalerne via eksempelvis fiber,

Samtlige udtag i boligen fordeler

kabel tv eller ADSL.

den udefrakommende antenneforbindelse (CATV/tv input).
•

Hvert vægudtag kan videregive en
af to analoge telefonlinier. Linie 1
eller 2 vælges på Basic enheden.

Otte afgangskabler
CATV/tv input

R

IHC Net Basic

1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

2

7

Security
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Mulighed for to
analoge telefonlinier
Otte patchkabler fra router/switch

1

2

8

R

IHC Net Basic
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5
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1

2

7

1

2
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Security

Opbygning af IHC Net Basic installationen.
Fra IHC Net Basic fordelingsenheden

Basic enheden tilsluttes udefrakom-

tilsluttes op til otte IHC Net Basic instal-

mende signaler:

lationskabler. Hvis behovet er større

•

end otte udtag, kan flere enheder sammenkobles. Kabellængden skal være

sluttes via F-konnektor
•

mellem 2 og 50 meter. Kabelinstallationen afsluttes i IHC Net Basic LK

Radio/tv fra Coax kabel, som tilTelefoni, mulighed for to linier via
RJ11

•

Data/IP tv via RJ45

FUGA eller LK OPUS 66 1 modul vægudtag. Kablerne må ikke indmures og
det anbefales at føre kablerne i rør, så
der er mulighed for at udskifte kablerne.

 85

Vær opmærksom på følgende:
•

•

Den enkelte kabelforbindelse skal

Se EN 50174 for uddybende informa-

minimum være to meter lang og

tion.

må maksimalt være 50 meter lang.

•

Under oplægning skal kablerne
lægges og ikke trækkes.

•

Kablerne må ikke opstrappes for

der omhandler nærføring.
•

hårdt.
•

Kablerne må ikke mures direkte
ind.

•

Strips må ikke strammes – brug
eventuelt Velcrobånd.

•

Bøjningsradius ved installation
min. 65 mm.

•

Bøjningsradius fast installeret min.
30 mm.

•

Klip en meter kabel af i træk
enden.

Ved parallelføring af uskærmet forsyningskabel og IHC Net kabel anbefales en mindste-afstand på:
•

50 mm, såfremt der ikke er metaladskillelse

•

20 mm ved aluminium-adskillelse

•

5 mm ved stål-adskillelse.

Ved parallelføring af skærmet forsyningskabel og IHC Net kabel anbefales en mindste-afstand på:
•

0 mm, såfremt der ikke er 		
metal-adskillelse

•
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0 mm ved aluminium-adskillelse

•

0 mm ved stål-adskillelse.

Stærkstrømsbekendtgørelsen skal
altid overholdes. Se afsnit 6 del 5,
Der kan kun være et kabel i et 5/8”
(=16 mm) rør.

•

Hvis der opsættes to udtag, anbefales det at lægge to stk. 5/8” rør.

Behov

Placering af Basic fordelingsen-

Placering af vægstik bør foretages

heden

tidligt i forløbet i dialog med kunden

Basic fordelingsenheden bør placeres

for at få placeringerne og antallet fast-

centralt, så kabellængderne kan hold-

lagt. Vær opmærksom på at udtagene

es under 50 meter. Normalt placeres

skal dække et område, hvor lange

enheden, hvor udefrakommende sig-

tilslutningskabler er uhensigtsmæs-

naler kommer ind i bygningen i tek-

sige. Derved kan behovet for mere

nikrum eller kælder. Det er muligt at

end en Basic enhed godt opstå, hvis

placere fordelingsenheden på væg

fleksibiliteten skal være høj. Ved en

eller på DIN-skinne, eventuelt i en UG

god for-deling af stikkene, gerne med

150-18. Fordelingsenheden skal jord-

to udtag på eksempelvis et værelse,

forbindes. Omgivelsestemperaturen

undgås det, at kabler skal trækkes

skal ligge på mellem 0 °C og 55 °C.

forbi dør og vindueskarme.
Hvis der i installationen indgår tv via
fiberboks (IP tv), kan et udtag ikke
både anvendes til IP tv og data. Derfor
anbefales det at lave to udtag, hvor
kunden har behov for at kunne anvende IP tv og data samtidigt. Behovet
kunne for eksempel opstå, hvor der
ønskes tv og mediecenter samtidigt.
Kabellængder
IHC Net Basic kablet må trækkes mellem 2 og 50 meter. Antenne-forstærkningen justeres for hvert enkelt link, så
der er et passende antennesignal i de
enkelte vægstik.
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LK IHC Net® Basic - sortiment
Installationsdåser
•

1 modul i LK FUGA og LK OPUS 66 for indmuring, indstøbning og montage
forfra. Bemærk FUGA indmurings-/indstøbningsdåser skal være 49 mm dybe.
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Fordelingsenhed

Installationskabel

•

Montage på DIN-skinne, væg eller

•

S/STP LSFROH

i UG tavle.

•

4x2xAWG23

•

120 m boks eller 300 m tromle

Vægudtag

Konnektor

•

•

LK FUGA RJ45, STP T1 inkl. et stk.
IHC Net Basic konnektor.

•

Konnektor RJ45 STP, kun til IHC
Net Basic systemet.

LK OPUS 66 RJ45, STP en modul
inkl. 1 stk. IHC Net Basic konnektor.

Tilslutningskabler

Triple Play splitter

Anvendes fra vægstik til brugsgen-

Anvendes til at fordele signaler fra et 1

stande. Bemærk at der skal benyttes

modul udtag, til tre signaler for hen-

tilslutningskabler til IHC Net Basic.

holdsvis radio/tv, Telefoni og Data. Fra

Tilslutningskabler, som ikke er til Basic

vægstik til Triple Play splitteren skal

systemet, skal ikke anvendes.

der anvendes et Triple Play tilslut-

•

Tripel Play tilslutningskabel

ningskabel.

•

For data RJ45 til RJ45

•

For R og TV, sort

•

For telefon RJ11 til RJ45, sort eller
sølv, 2 eller 5 meter
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Montage af IHC Net® Basic konnektor
3.

6a.

In df ø r det af st r i ppede k abel i den
åbne stuffercap og pres kablet
helt igennem skærmringen.

Fletskærmen afklippes ved skærmringen.

4.
Træk hvert par helt ned i stuffercappens riller uden at opsno parrene jf.
farvekoden.

7.
Påclips skærmhætten.

Montage
Konnektoren monteres på IHC-NET
Basic kabel

1.
Sæt skærmhætten på kablet.

I tilfælde af fejl kan konnektoren
rekonnekteres.

8.

5.
2.
Afstrib kablet med afisoleringstangen
for kobber/fiber.

Luk stuffercappen med et tryk til et
tydeligt “KLIK” høres. Trykket skal
ligges midt på stuffercappen.

Skærmhætten vippes af med en
skruetrækker

A
B

Afisoler kablet, fjern folien og træk
fletskærmen tilbage

6.
50 mm

Klip de udgående ledere af helt inde
ved stuffercappen.

9.
For at sikre optimal skærmforbindelse skal skærmringen udskiftes.
Skærmringen skal bestilles særskilt.
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Montage af IHC Net® Basic kabler i fordelingsenheden

Til terminering af lederne skal der anvendes en LSA tang. Denne forhandles ikke
af Lauritz Knudsen. Folien om de enkelte par skal føres helt frem til de enkelte LSA
klemmer (se ovenstående tegning).
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Signalforsyning til IHC Net Basic enheden
Tv
Antenneforsyning via coaxkabel foretages på toppen af enheden via en F-connector.

Antenne/
CATV

Dataswitch

Basic enheden understøtter ikke returvej via RF 5 - 65 MHz.
Enheden videresender 47 - 862 MHz.
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Telefoni
Der kan tilkobles op til to stk. analoge telefonlinier. På hver af de otte kabelafgange
kan vælges mellem linie 1 eller 2.

1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

Security

Ved tilslutning af telefoni via fiberboks skal der tilsluttes en teleadaptor for at lave
telesignalet om til et analogt signal. Tilslutningen kan foretages til linie 1 eller 2.

Fiberboks
Fiberkabel

HAG
(Home Access Gateway)
DATA

TV

Teleadapter

TLF
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Patchkabel

Telefonlinierne tilsluttes parallelt mellem enhederne. Derved kan linie 1 og 2 være
tilgængelige på begge enheder.

1

2

1

Power

2

1

1

2

1

2

3

2

Security

1

Power
Security
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2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

Data
For hver af de otte kabelafgange er der i bunden af enheden en RJ45 port, hvortil
der skal patches fra en router eller switch, for at datasignalet er aktivt i det enkelte
vægudtag. Datasignaler kan videreføres med maksimalt 10/100 Mbit/s.

Dataswitch

Telefon

Husk at:
Basic tilslutningskabler for data
skal anvendes.
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Test af installationen.
Når installationen er afsluttet, skal den

Med testinstrumentet følger en vejled-

testes for at sikre, at der ikke er lavet

ning, som angiver, hvordan installation-

fejlforbindelser og for at justere anten-

en testes, så eventuel fejlmontage og

neniveauet i de enkelte stik.

kortsluttede ledere opdages.
Derudover anvendes instrumentet til at

Testen foretages med et IHC Net Basic

justere den fælles antenne-forstærk-

testkit.

ning, tilt samt individuel forstærkning
for hvert afgangskabel.

IHC Net® Basic Testkit

RJ45 x2

RJ11

x1

Coax x2

Jack
x1
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x1

x1
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LK IHC Net® Basic konfigureringseksempler
I det følgende gennemgås en række
typiske konfigureringseksempler, der
illustrerer de mange muligheder, Basic
systemet rummer.
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Rum 1
Tele

Data
Fiber HAG med
Coax udgang

Analog
tv

RF

Fiber HAG
Coax
Data Tv Tlf.

Rum 2

R

IHC Net Basic

IHC Net Basic

Teleadaptor

1

Power

Tv signaler

2

Tele1

Security

Basic
Patchkabel
Data

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

1

2

Internet
3

4

5

1

2

6

1

2

7

1

Analog
tv

2

8

IP tv

Datakommunikation
Telefon

Rum 3
IP tv
Basic
Patchkabel
Data

Settopboks

Fiber HAG (Home Access Gateway) med Coax
udgang
Eksemplet viser IHC Net Basic enheden tilsluttet via fibernet. I dette
eksempel har fiberboksen Coax
udgang, som tilsluttes Basic enhedens RF indgang.
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Rum 1
IP tv

Settopboks

Fiber HAG uden
Coax afgang
HAG

Rum 2

Data Tv Tlf.

IP tv
R

IHC Net Basic

1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

2

7

1

Settopboks

2

8

Security

Rum 3

TV signaler

IHC Net
Patchkabel
Data

IP tv

IP tv

Datakommunikation
Telefon

Basic
Patchkabel
Data

Settopboks

Fiber HAG (Home Access Gateway) uden Coax
udgang
Fiberløsning med flere tv forbundet via
settopbokse.
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Rum 1

Analog
tv

Kabelmodem

CATV

Router/
switch

Rum 2

R

IHC Net Basic

1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

2

1

7

2

8

Security

Tv signaler
Datakommunikation
Telefon

Kabelmodem
Enheden forsynes med kabel tv, hvor
brugeren har mulighed for at tilslutte
eventuelt kabelmodem for tilslutning af
internet. Modemmet tilsluttes dataporten på IHC Net Basic enheden.
Derved kan ekstern router/switch forbindes i henhold til ovenstående tegning.
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Analog
tv

Rum 1

Digital boks DVB-T
Antenne

Tv 32"
widescreen
R

IHC Net Basic

Rum 2
1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

4

1

2

5

1

2

6

1

2

7

1

2

8

Security

Tv signaler
Datakommunikation
Telefon

Tv 32"
widescreen
Indbygget DVB-T
modtager

Antenne med DVB-T modtager
Tilslutning af terrestrisk antenne med
digitalt terretrisk tv og analogt tv/FM.
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Rum 1

Kabelmodem

CATV
Antenne
Router/
switch

Data

R

IHC Net Basic

1

Power

2

1

2

1

1

2

2

1

2

3

1

2

1

4

2

5

1

2

6

1

2

1

7

Digitalboks DVB-C

2

8

Security

Digital tv
TV signaler
Datakommunikation
Telefon

CATV med DVB-C
Kabel tv, hvor digitalboksen bliver for-

ster tilkobles settopboksen via en Tri-

synet med kabel tv signalet. Bemærk

ple Play splitter med RJ45.

at Basic enheden ikke understøtter

Derved får settopboksen både et inter-

returvej via RF 5 - 65 MHz. Settopbok-

net- og et antennesignal, som er nød-

sen tilkobles via RJ45.

vendige for at kunne opdatere digitalboksen.

For at kunne bruge interaktive tjene-
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Det rigtige valg
Ved hjælp af skemaet nedenfor kan du
se, hvornår IHC Net eller IHC Net
Basic er det ideelle system udfra de
multimedie behov, som du har.
Udefrakommende signaler

IHC Net Basic

IHC Net

Analogt terrestrisk tv

x

x

Digitalt terrestrisk tv

x

x

Kabel tv analogt/digitalt + internet

x

x

IP tv + internet

x

x

IP tv + internet - WIFI

x

x

Telefonforbindelse

x

x

ISDN

x

Satellit tv (parabol)

x

Interne signaler
10/100 Mbit

x

x

1.000 Mbit

x

AV - Modulator

x

IR - Link

x

Bang & Olufsen Powerlink

x

Bang & Olufsen Masterlink

x

Bang & Olufsen Surround

x

HDMI

x

Kameraovervågning

x

PC Player
Triple Play splitter

x
x

x
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