
TV, telefon, PC, internet,…

SCHRACK @ HOME - 

Összeköttetésben a jövõvel!

A SCHRACK@HOME egy olyan komplett rendszer, amely lehetõvé teszi a különbözõ szolgáltatók

(televízió, szatellit, internet, számítógép és telefon) jeleinek egyszerû fogadását és elosztását az épületen

belül. Egy olyan kábelezési rendszerrõl van szó, amelyet kifejezetten lakások, kisebb családi házak,

irodák számára fejlesztettek ki. 

SCHRACK@HOME 

Egységes gyengeáramú
kábelezési rendszer

A korábbi különbözõ kábelek eltérõ szerelés-technológiáját a SCHRACK@HOME rendszer segítségével

kiválthatjuk egy modern, egységes kábelezési technológiával és egységes csatlakozófelületekkel. 

A SCHRACK@HOME rendszer elemei közös kalapsínre szerelhetõk, ezáltal a villanyszerelésnél

megszokott fali elosztószekrénybe szerelhetõk. Az elosztók elhelyezhetõk falon kívül, ill. fali fülkébe sül-

lyesztetten. A szekrények minden esetben biztosítják a kábelek egyszerû és kultúrált vezetése az

elosztón belül amellett, hogy a hálózati elemek csatlakozófelülete könnyen hozzáférhetõ. 

Fali aljzat 
(telefon-, számítógép-, videójel számára)

SCHRACK @ HOME - Összeköttetésben a jövõvel!

Részletesebb információkkal, konzultációval, tervezési és

kivitelezési tanácsokkal munkatársaink készségesen állnak 

rendelkezésükre.

www.schrack.hu

schrack@schrack.hu
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Fali elosztó szekrény a rendszer
elemei számára
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A SCHRACK@HOME rendszer számtalan elõnye közül külön kiemelendõ, hogy a 

felhasználótól nem követel meg speciális mûszaki ismereteket. Az üzemeltetés során a használónak

lehetõsége van a helyiségek végpontjainak tetszõleges kiosztására. Ehhez nem szükséges szerelési

munkák végzése, elegendõ az elosztószekrényben a rendszerhez biztosított kábel átdugaszolása. Így

Ön biztos lehet abban, hogy ha a lakás berendezését megváltoztatja, a rendszerkábel átdugaszolása

után az egyes készülékek ismét be lesznek kötve a hálózatba. 
Cégünk a SCHRACK@HOME

rendszert kifejezetten abból a cél-

ból fejlesztette ki, hogy az épületen

belüli gyengeáramú szerelési tech-

nológiák egyetlen, könnyen kezel-

hetõ szerelési móddal kiválthatóvá

váljanak.

A fent említett szolgáltatók

jeleinek üzemeltetését a

SCHRACK@HOME rendszer a

korábbi három különbözõ kábel

helyett egy közös rendszerkábe-

len keresztül valósítja meg.

Tehát a négyeres telefon-

vezeték, a négy érpáros

számítógépkábel és a kábeltévé

koaxkábele helyett egy speciális

"omni-média" rendszerkábelt

alkalmazunk, amely alkalmas a

fenti jelek üzembiztos átvitelére.

TV, telefon, PC, 

internet,…

SCHRACK @ HOME - 

Összeköttetésben 

a jövõvel!

Az Ön kényelme a mi célunk!

A SCHRACK @ HOME kábelezési rendszer alkalmazásakor az

egyes készülékek bekötését fali kommunikációs csatlakozó aljza-

tokon keresztül valósíthatjuk meg, melyek funkciója a felhasználó

által szabadon változtatható.  

A SCHRACK@HOME rendszerrel

egyszerû módon lehetséges az

épület teljes adatátviteli

kábelezését kiépíteni, biztosítva a

felhasználó számára a pro-

fesszionális gyengeáramú hálóza-

tok elõnyeit maximális rugal-

masság mellett.


