Cat7/Class F – nyt installationskoncept
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1	Indledning
Denne håndbog indeholder retningslinjer og installationsprocedurer i forbindelse med
den nye fordelingscentral fra Bang & Olufsen. Det nye installationskoncept skal erstatte
det eksisterende Master Link og Power Link kabelsystem samt sikre fremtidig kompatibilitet.

2	Hvad er Cat7/Class F installationskonceptet?
Cat7/Class F installationskonceptet er baseret på det dobbeltafskærmede Ethernet-kabel,
som gradvist vil erstatte Master Link og Power Link kablerne. Konceptet er
bagudkompatibelt og forbereder os samtidig til den digitale udvikling. Det
dobbeltafskærmede Cat7/Class F kabel er valgt pga. dets store båndbreddekapacitet,
som er nødvendig i forbindelse med de kommende digitale systemer, samt dets
støjdæmpende egenskaber ved overførsel af analoge audiosignaler til f.eks. BeoLab 5
højttalere (sammenlignet med Power Link kabler).
For at sikre fleksibiliteten skal alle forbindelser samles i fordelingscentralen (se
illustrationen i kapitel 8).
Stikkontakterne fås i to versioner: med et lige eller et vinklet BeoNet stik, afhængigt af
pladsen bag stikkontakten og placeringen af installationsrøret.
Forskellen på disse to stiktyper ligger i måden, hvorpå installationskablet er monteret i
væggen:
• lige – kablet føres direkte ind i stikkets bagende
• vinklet – kablet føres ind i siden på stikket.
Typen af stikkontakt afhænger af landet; kontakt din lokale leverandør af elartikler for
yderligere oplysninger.
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Fordelingscentralen

Alle kabler føres tilbage til ét centralt sted, typisk et teknikrum, elskab eller lignende.
Der findes to slags skabe til fordelingscentralen:
• indlejret i væggen (planforsænket)
• overflademonteret.
Der er to komponenter til et 19"-rack:
• beslag til Master Link og Power Link Patch Modules
• stikbeslag.
Store installationer kan omfatte flere fordelingscentraler, f.eks. en på hver etage.
- Ved Master Link forbindelser skal alle fordelingscentraler være forbundet.
- Power Link forbindelser trækkes lokalt på hver etage.
- Ved Ethernet-forbindelser skal der installeres en switch på hver etage, og indgangskablet
til switchen skal have forbindelse til den router, som leverer internetforbindelsen.
3.1 Patch Modules
Patch Modules fås i to versioner til brug i skabe eller 19"-racks:
• Master Link Patch Module med seks RJ45-stik.
Der kan sluttes seks produkter til hvert Patch Module.
• Power Link Patch Module med seks RJ45-stik.
Der kan sluttes to par højttalere til hvert Patch Module.
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Begge Patch Modules skal monteres med et BeoNet beslag til brug i skabe eller et
19"-rack.
Eksempel på opsætning med Master Link modul:

BV6-26"

ML

ML
Bang & Olufsen Master Link distribution

ML
ML

ML

ML

Produkt
Produkt
Produkt

Eksempel på opsætning med Power Link modul:

Surroundhøjttaler,
bagerst

Surroundhøjttaler,
forrest

Bang & Olufsen Power Link distribution

Surroundhøjttaler,
højre
Surroundhøjttaler,
venstre

Zone 1

Zone 2

Surroundhøjttaler,
venstre
Surroundhøjttaler,
højre

En subwoofer skal normalt sluttes direkte til fjernsynet, men hvis kabelføringen
foretages via fordelingscentralen, skal subwooferen sluttes til en stikkontakt.
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Kabelføring

Det er vigtigt at følge de få retningslinjer ved installationen for at sikre et pålideligt
system. Sørg især for en respektafstand på mindst 50 mm mellem strømkablerne og
BeoNet installationskablerne samt en ordentlig jordforbindelse.
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Vigtigt!
Undgå at stramme kabelbåndene for meget, da det kan beskadige de snoede kabler og
medføre reduceret båndbredde eller kabelfejl.

√orre
ct
Xrrect

Vigtigt!
Sørg for, at der er mindst 50 mm mellem strømkablerne og BeoNet installationskablerne
for at undgå magnetisk interferens. BeoNet installationskabler må ikke trækkes gennem
samme installationsrør som strømkabler, hvis der anvendes bøjelige rør.
Vigtigt!
Reglerne for etablering af jordforbindelse skal følges nøje (se kapitel 7). Husk at bruge
den rigtige type kabelstrømpe, når kablerne føres gennem installationsrørene. Brug om
nødvendigt det rigtige smøremiddel, men undlad enhver form for sæbe, da dette kan
beskadige kablerne.
Brug disse typer clips til montering af BeoNet installations- eller produktkabel på
væggen for at undgå beskadigelse af kablet:
• 8 mm clips til BeoNet installationskabel
• 6 mm clips til BeoNet produktkabel.
4.1 Kabellængde
BeoNet installationskabler må maks. trækkes 90 meter fra skab/rack til stikkontakt.
BeoNet produktkabler må maks. trækkes 10 meter fra produkt til stikkontakt.
Master Link kabler må maks. trækkes 400 meter i en Master Link opsætning.
Hvis du i stedet anvender et BeoNet Cat7/Class F kabel, må det maks. trækkes 1.000 meter.
Power Link kabler må maks. trækkes 100 meter.
Hvis du i stedet anvender et BeoNet Cat7/Class F kabel, må det maks. trækkes 300 meter.
Eksempler på kabellængder:

PL/RJ45
Produktkabel
Maks. længde: 10 m

Skab el. 19"-rack

Cat7/Class F
Installationskabel
Maks. længde: 90 m

Bang & Olufsen Power Link distribution

Zone 1

1

Zone 2

RJ45-RJ45
Patchkabel
Maks. længde: 1 m

2
1

Cat7/Class F
Installationskabel
Maks. længde: 90 m

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Cat7/Class F
Installationskabel
Maks. længde: 90 m

3

PL/RJ45
Produktkabel
Maks. længde: 10 m
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4.2 Bøjningsradius
Den minimale bøjningsradius for det horisontale installationskabel er 75 mm
(part-nr. 6250027).
Den minimale bøjningsradius for et særligt CL2P-plenumkabel er 150 mm
(part-nr. 6250030).
Den minimale bøjningsradius for produktkablet er 20 mm (part-nr. 6250026).

Bøjningsradius
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Støjreduktion i Power Link forbindelser

Hvis bygningen ligger i et område med meget magnetisk eller elektrisk interferens, kan
du anvende en nanopermspole til at minimere støjen.
Spolen (part-nr. 6710038) skal blot placeres mellem Power Link udgangen og RJ45stikkontakten i væggen.
Sådan laver du en nidobbelt bevikling på spolen:

6	Ikke-afbalancerede højttalere
Ikke-afbalancerede højttalere uden ICEpower forstærkning skal monteres med en særlig
konverterboks (part-nr. 3376078).
Dette er kun nødvendigt for BeoLab højttalere uden ICEpower forstærkere.
Nuværende modeller: BeoLab 6000, BeoLab 8000, ældre versioner af BeoLab 4000 samt
ældre modeller.
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Placering af
nanopermspole (part-nr.
6710038). Husk mindst
nidobbelt bevikling af
produktkabel gennem
spolen og så tæt som
muligt på PL-udgangen

Konverterboks
(part-nr. 3376078)

PL forrest

PL bagerst

Bang & Olufsen Power Link distribution

PL, forrest t.h.

Zone 1

PL, forrest t.v.

Zone 2

Strøm

Strøm

PL, bagerst t.v.
PL, forrest t.h.
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Jordforbindelse (vigtigt!)

Det er meget vigtigt, at installationen har jordforbindelse for at fjerne risikoen for
elektrisk stød og undgå støj i højttalerne.
Alle komponenter til Cat7/Class F installationen er afskærmede.
Hvis systemet ikke har ordentlig jordforbindelse, kan kunden få stød!
Brug altid jordforbindelsen i den almindelige elinstallation.
Brug altid den galvaniske ledningsadskiller, hvis der er sluttet et eksternt antennesignal
til systemet.
Det er meget vigtigt, at et klasse 1-produkt har jordforbindelse. Jordforbindelsen via et
Cat7/Class F-kabel er ikke tilstrækkelig, så klasse 1-produkter skal jordforbindes i
henhold til den gældende lovgivning. Cat7/Class F-afskærmningen og de tilhørende stik
har ikke den nødvendige klassificering til at fungere som sikker jordforbindelse, idet de
fører strøm, som kan sprænge netsikringen.
7.1 Hovedformål med jordforbindelse
Hovedformålet med jordforbindelsen er at beskytte installationen mod statisk
elektricitet og kunden mod stød fra det tilsluttede udstyr. BeoNet fordelingscentralen
skal sluttes til en eksisterende jordforbindelse i bygningen.
Eksempel på struktureret jordforbindelse af skab og galvanisk ledningsadskiller i en
BeoNet fordelingscentral.

Fordelingssystem/BeoNet
skab/19″-rack
Partnumre:
3400140 – planforsænket version
3400142 – overflademonteret
version

Galvanisk
ledningsadskiller
(part-nr. 8039004)

Antenneindgang

Antenneudgang
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7.2 Jordforbindelse i et overflademonteret skab
Slut alle kabler til den fælles jordforbindelse, og forbind derefter denne til bygningens
jordforbindelse.

7.3 Jordforbindelse i et planforsænket skab
Slut alle kabler til den fælles jordforbindelse, og forbind derefter denne til bygningens
jordforbindelse.
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8	Installationseksempler med stykliste

Stue
1 x RJ45

1 x RJ45

Beo5
PL

PL
2x
RJ45

2x
RJ45

2x
RJ45

1 x RJ45

ML

PL

PL, forrest
PL, bagerst
PL, side
PL, subwoofer
Ethernet

2x
RJ45
1 x RJ45

PL

ML PL

1 x RJ45

1 x RJ45

PL

ML

BV6-26"

Kontor

Badeværelse

Teknikrum

Stykliste
Partnummer

Styk		

Beskrivelse

6250027		

1 tromle 		

BeoNet Cat7/Class F installationskabel

7221200		

1 pakke		

BeoNet stik, lige eller vinklet

Forsk. typer

6		

Stikkontakt m. enkelt udgang

Forsk. typer

4		

Stikkontakt m. dobbelt udgang

3400142		

1		

Skab til overflademonteret fordelingscentral

3153293		

1		

BeoNet beslag til stik i skab

3153287		

2		

BeoNet beslag til Patch Module

8052351		

3		

BeoNet Power Link Patch Module

8052352		

1		

BeoNet Master Link Patch Module

Forsk. længder

14		

BeoNet patchkabler

Forsk. længder

10		

BeoNet produktkabel, Power Link til RJ45

Forsk. længder

3		

BeoNet produktkabel, Master Link til RJ45

Oversigt over antallet af nødvendige udgange til forskellige produkter:
Hovedfjernsyn (videomaster)
8 × Cat7 (ML, PL forrest, PL surround, PL bagerst, PL subwoofer, Ethernet, 2 ekstra)
3 × koaksial – fjernsyn, DTV, RF-fordeling
2 × strømkabel – fjernsyn og f.eks. set-top box
Scartkabel tilbage til central set-top box (til fordeling af RF-signal)
Linkfjernsyn
4 × Cat7 (ML, PL forrest, Ethernet, 1 ekstra)
2 × koaksial – RF, fjernsyn, DTV
2 × strømkabel – fjernsyn, set-top box
Musiksystem
3 × Cat7 – ML, PL, Ethernet
2 × koaksial – radio, DAB
1 × strømkabel
Højttalere
1 × Cat7 pr. højttaler
1 × strømkabel pr. højttaler
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BeoLink Passive/Active
2 × Cat7 – ML, PL
1 × strømkabel
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Montering af stik

Brug krympetangen til at afisolere installationskablet og montere stikkene (part-nr. 3642008).
Vigtigt!
Kontroller, at du anvender samme ledningsføring (farvekombination A eller B) i begge
ender. Hvis det ikke lykkes at montere stikket korrekt, skal du prøve igen med et nyt.
Bang & Olufsen fraråder genbrug af stik.
Metalfolie fjernet

Kappe

Evt. ledere

1. S/FTP-kabel: Forbered kablet, og fjern
metalfolien som vist på illustrationen.
F/FTP-kabel (kompakt): Forbered kablet,
og fjern metalfolien som vist på

Min. 45 mm

Fletning/metalfolie

10 mm omkring kappe

illustrationen.
Bemærk! Den flettede metalstrømpe
(S/FTP), metalfolien (F/FTP) og en
eventuel leder skal røre klemmen.
2. Farvekodningen følger T568 A og

Blå ledning

Orange ledning

Blå ledning

Grøn ledning

Brun ledning
Brun
ledning

T568 B.

Grøn ledning
Orange
ledning

3. Tryk på kabelklemmen for at åbne den.

4. Før kablet ind gennem hullet i klemmen,
indtil metalfolien stikker ud på den anden
side. Slip klemmen, så den presser ned på
yderkappen.

5. Sorter ledningerne, og før dem
igennem noterne, så farverne stemmer
overens (se fig. 2).
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6. Sæt det bagerste stikhus ind i det
forreste, så det sidder fast (se fig. 5).

7. Sæt det monterede stik fast i
krympeværktøjet.

8. Tryk værktøjets håndtag ned, indtil
bagsiden hægter sig fast på forsiden.
Ledningerne afskæres automatisk. Fjern
ledningerne, mens værktøjet er lukket.

9. Stikket er nu færdigt og klar til
anvendelse i produktet.

10. Stikket passer i skinnens indgang som
vist på skitsen herunder.

11. (Kun til reference).
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12. Til genåbning af stikket skal du bruge
en lille skruetrækker til a) at åbne de to

A

låse på siderne …

Bemærk! Bang & Olufsen fraråder
genbrug af stik.
13. … og b) at adskille for- og bagsiden af
stikket.

B
Bemærk! Bang & Olufsen fraråder
genbrug af stik.

9.1 Nummerering af kabler og stik
Beslagene til fordelingscentralskabet er nummereret 1-18 (1-24 for 19"-beslaget).
Kontroller, at du har overblik over installationen, og at stikkontakterne er nummererede,
så de stemmer overens med numrene i fordelingscentralen. Dette gør evt. fremtidig
fejlfinding nemmere.
Hvis du anvender flere beslag i installationen, kan du angive et bogstav før hvert nummer
på hhv. beslaget og den tilhørende stikkontakt.
9.2 Krympetang til BeoNet RJ45-stik
Brug krympetangen til at montere BeoNet RJ45-stikket på BeoNet produktkablet
(part-nr. 3624009).
Husk at holde værktøj og dele i god stand.

Fast kæbe
Bagside
Stansning

Drejetap

Bevægelig
kæbe

PRO-CRIMPER III Hand Tool
Frame 354940-1

Spærrehjul
Fast håndtag

Bevægeligt håndtag
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BeoNet RJ45-stik med hvid yderkappe (part-nr. 7221248).

1
2
3
4
5
6
7
8

Orange/hvid
Orange
Grøn/hvid
Blå
Blå/hvid
Grøn
Brun/hvid
Brun

Beskyttelseskappe

Stikafskærmning

Stikhus

Kontakt nr. 8
Trækaflastning

Ledningsholder

Kontakt nr. 1

9.3 Montering af BeoNet RJ45 stik på BeoNet produktkabel

1. Før beskyttelseskappen ned over kablet.

2. Afisoler kablet.

3. Fold afskærmningen tilbage over
inderkappen. Hvis fletningen og
metalfolien er viklet sammen, skal
metalfolien beskæres (maks. 2 mm).
4. Metalfolien omkring ledningsparrenes
afskærmninger skal beskæres (maks. 2 mm).

5. Før stikafskærmningen hen over
inderkappen og afskærmningen.

6. Sorter ledningsparrene (her vist i
henhold til ledningsføring B).
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7. Hold godt fast på de sorterede
ledningspar.

8. Beskær ledningsparrene for at gøre det
nemmere at indsætte ledningerne i
holderen.

9. Ledningerne er nu klar til at blive indsat.

10. Før ledningerne gennem
ledningsholderen.

11. Før ledningsholderen op til stikhuset.

12. Brug velegnet værktøj til at beskære
alle ledningerne jævnt og vinkelret.

13. Kontroller, at ledningerne sidder
vinkelret i forhold til kanten af
ledningsholderen.

14. Sæt forenden af ledningsholderen ind
i stikhuset.

15. Skub ledningsholderen ind i stikhuset,
til den sidder fast.
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16. Før det monterede stik gennem
stikafskærmningen.

17. Afskærmningen skal berøre den
hævede ende af stikhuset.
Trækaflastningen skal holdes fast på den
isolerede del af kablet.

18. Sådan monterer du stikket. Placer det
monterede stik i krympetangen, og
monter stikket.

19. Beskær evt. metalfolie og leder, som
stikker ud fra stikafskærmningen.

20. Før beskyttelseskappen ned over det
monterede stik og afskærmningen. Stikket
er nu monteret og klar til brug.

16
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Testning af installationen

For at teste installationen skal du først bruge en enkel Ethernet-kabeltester for at
vurdere, om der er kortslutninger, strømsløjfer eller krydsede ledninger. Efter
installationen bør du kontrollere alle tilslutninger med en avanceret kabeltester.
10.1 Enkel Ethernet-kabeltester
Den enkle Ethernet-kabeltester bruges til at kontrollere, om der kortslutninger,
strømsløjfer eller krydsede ledninger i installationen.
Brug to patchkabler til at slutte kabeltesteren til en stikkontakt i et teknikrum. Når
testeren tilsluttes, tændes den og viser tilslutningerne i displayet. Se BeoWise for en
vejledning til denne kabeltester.
JDSU TP250 enkel Ethernet-kabeltester
Bruges til enkel kontrol af en installation
Partnummer: 3624029
Pakkestørrelse: 1 komponent

10.2 Avanceret Ethernet-kabeltester
Hver gang en installation er fuldført, skal du kontrollere, at alle tilslutninger er i orden,
og at kablet ikke er blevet beskadiget under installationen.
Med den avancerede kabeltester Fluke CableIQ kan du teste samtlige forbindelser i
installationen og samle dem i en testrapport. Denne rapport kan derefter underskrives
og udleveres til kunden.
Pakken indeholder en cd med en vejledning samt pc-software til Fluke CableIQ.
Fluke CableIQ avanceret Ethernetkabeltester
Bruges til avanceret kontrol og validering
af en installation
Partnummer: 3624030
Pakkestørrelse: 1 komponent
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11	Nye komponenter til infrastruktur
Kablet bruges til vægindlejret
(planforsænket) installation
Partnummer: 6250027
Beskrivelse: BeoNet Cat7/Class F
installationskabel, hvid, 8 mm
Tromlestørrelse: 500 m
Plenumkabel til Cat6/Class E til brug i
specialområder med høje krav til
brandsikkerhed
Partnummer: 6250030
Tromlestørrelse: 305 m
Produktkabel til montering af tilpassede
kabler til brug mellem RJ45-stikkontakter
i væggen og i et Bang & Olufsen produkt
Partnummer: 6250028
Beskrivelse: BeoNet produktkabel, hvid,
6 mm
Tromlestørrelse: 300 m

Lige stik til stikkontakt
Installationskabel, som sættes direkte i
stikket
Partnummer: 7221200
Beskrivelse: BeoNet stik, RJ45, lige
Pakkestørrelse: 24 komponenter

Vinklet stik til stikkontakt.
Installationskablet sættes ind i siden på
stikket.
Partnummer: 7221201
Beskrivelse: BeoNet stik, RJ45, vinklet
Pakkestørrelse: 24 komponenter

Krympeværktøj til kabelstik
Partnummer: 3624008
Beskrivelse: Krympeværktøj
BeoNet RJ45 stik
Pakkestørrelse: 1 komponent
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RJ45-stik med hvid yderkappe (kun til
BeoNet produktkabel)
Partnummer: 7221248
Pakkestørrelse: 25 komponenter

Krympetang til RJ45-stik
Partnummer: 3624009
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet skab, overflademontering
Bruges som fordelingscentral.
Ledninger til jordforbindelse medfølger.
H × B × D: 370 mm × 400 mm × 120 mm
Partnummer: 3400142
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet skab, dobbelt,
overflademontering
H × B × D: 723 mm × 390 mm × 120 mm
Partnummer: 3400207
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet skab, indbygget
H x B x D: 370 m x 370 mm x 100 mm
Part number: 3400140
Pakkestørrelse: 1 komponent
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BeoNet skab, dobbelt, indbygget
H × B × D: 715 mm × 365 mm × 100 mm
Partnummer: 3400208
Pakkestørrelse: 1 komponent

Master Link Patch Module til montering i
skab
Partnummer: 8052351
Pakkestørrelse: 1 komponent

Power Link Patch Module til montering i
skab
Partnummer: 8052352
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet beslag til Patch Module i skab
1 ledning til jordforbindelse medfølger
Partnummer: 3153287
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet beslag til stik i skab
1 ledning til jordforbindelse medfølger
Der kan maks. monteres 18 stik pr. beslag
Partnummer: 3153293
Pakkestørrelse: 1 komponent
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BeoNet beslag, stik til 19"-rack
Der kan maks. monteres 24 stik pr. beslag
Partnummer: 3153269
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet beslag, Patch Module til 19"-rack
Partnummer: 3153286
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, DK Fuga, hvid
Partnummer: 7211635
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, dobbelt, DK Fuga,
hvid
Partnummer: 3321471
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, DK Opus, hvid
Partnummer: 7211634
Pakkestørrelse: 1 komponent
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BeoNet vægbeslag, dobbelt, DK Opus, hvid
Partnummer: 3321472
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, US, hvid
Partnummer: 3321424
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, dobbelt, US, hvid
Partnummer: 3321477
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, UK, hvid
Partnummer: 7211636
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, dobbelt, UK, hvid
Partnummer: 3321476
Pakkestørrelse: 1 komponent
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BeoNet væg/overflademonteret
stikkontakt, dobbelt
Partnummer: 3321475
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet stikkontakt, DIN, hvid
Partnummer: 7211637
Pakkestørrelse: 1 komponent

BeoNet produktkabel, Power Link til RJ45
Partnumre:
6270017 – 1,5 m, sort
6270023 – 1,5 m, hvid
6270020 – 3 m, sort
6270024 – 3 m, hvid
6270004 – 5 m, sort
6270025 – 5 m, hvid
6270022 – 10 m, sort
6270026 – 10 m, hvid

BeoNet produktkabel, Master Link til RJ45
Partnumre:
6270006 – 1,5 m, sort
6270013 – 1,5 m, hvid
6270011 – 3 m, sort
6270014 – 3 m, hvid
6270002 – 5 m, sort
6270015 – 5 m, hvid
6270012 – 10 m, sort
6270016 – 10 m, hvid
Pakkestørrelse: 1 komponent
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Produktkabel
Bruges også som patchkabel i BeoNet skab
Partnumre:
6271023 – 0,5 m, hvid
6271024 – 1,5 m, hvid
6271025 – 3 m, hvid
6271026 – 5 m, hvid
6271027 – 10 m, hvid
6271028 – 20 m, hvid
Pakkestørrelse: 1 komponent

Galvanisk ledningsadskiller
Bruges til at isolere mellem indgående
antennesignal og BeoNet signal
Partnummer: 8039004
Pakkestørrelse: 1 komponent

Nanopermspole
Bruges kun i tilfælde af støj i
højttalersignal
Partnummer: 6710038
Pakkestørrelse: 1 komponent

Balanceret til ikke-balanceret
konverterboks
Bruges kun til højttalere med
ikke-balanceret indgang
BeoLab 6000, BeoLab 8000, BeoLab 4000
MK I og lignende ældre aktive højttalere
Partnummer:
EU: 3376078
UK: endnu intet nr.
US: endnu intet nr.
AUS: endnu intet nr.
Pakkestørrelse: 1 komponent
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Spørgsmål og svar

Spørgsmål: 	Kan jeg montere et RJ45-stik på et eksisterende Master Link eller
Power Link kabel?
Svar: 		

Nej. Det vil gradvist gøre forbindelsen ustabil.

Spørgsmål:

Kan jeg montere et RJ45-stik på et Cat7/Class F installationskabel?

Svar: 		

Nej. RJ45-stik må kun monteres på BeoNet produktkabler.

Spørgsmål: 	Tillader Bang & Olufsen brugen af andre kabeltyper og stik end de
anbefalede i en Cat7/Class F installation?
Svar: 		Bang & Olufsen kan ikke garantere, at andre kabel- og stiktyper
fungerer i denne installation. Én undtagelse er dog LK LexCom
Home/IHC-net, som er testet og godkendt i forbindelse med
Master Link og Power Link kabler. Det kan generelt ikke anbefales
at bruge kabler og stik fra forskellige producenter i en installation.
Spørgsmål:

Kan jeg se, hvor meget kabel jeg har brugt i en installation?

Svar: 		Ja. Installationskablerne er længdemærkede i meter. På den måde
kan du kontrollere længdemærkerne, både når du starter og
afslutter installationen. Forskellen på disse to tal er den mængde
kabel, du har brugt i installationen.
Spørgsmål: 	Kan jeg montere et stik på produktkablet ligesom på
installationskablet?
Svar: 		

Ja. På den måde kan du montere en forlængerledning. De nødvendige
komponenter er et stik (part-nr. 7221200), et RJ45-stik (7221248) og
et kabel (6250028).

Spørgsmål:	Kan jeg bruge et BeoNet produktkabel som installationskabel?
Svar: 		Ja. Hvis du skal bruge et tyndere kabel til f.eks. at føre to kabler
gennem samme installationsrør, kan du godt bruge et produktkabel
i stedet, men hvis det bruges i stedet for et Ethernet-kabel, er den
maksimale længde 50 meter. Hvis du bruger et BeoNet produktkabel
i stedet for et Master Link kabel er den maksimale længde 100 meter,
hvorefter resten bør være BeoNet installationskabel.
Spørgsmål:

Kan jeg bruge Cat7 kabler i stedet for HDMI-kabler?

Svar:		Ja. Du kan også overføre HDMI-signaler i en Cat7/Class F installation.
Hver HDMI-forbindelse kræver to Cat7 kabler. Bemærk, at dette
kræver ekstra aktive adaptere.
Spørgsmål:	Kan jeg forbinde to installationskabler ved at lodde dem eller
anvende en samledåse?
Svar:		

Nej.

Spørgsmål:	En kunde ønsker et andet design til sine stikkontakter end dem, vi
leverer. Kan det lade sig gøre?
Svar:		Der findes nogle stikkontakter af mærket Tyco Keystone, som kan
bruges i stedet. Spørg din lokale forhandler af elartikler, og se
desuden dette BeoWise TIP: Global oversigt over stikkontakter.

