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Enkelt / dobbelt kablings løsning fra El Design.
El Design tilbyder at installere en total boligforeningsløsning med MOLEX UTP kabling cat. 5e der 
giver jer mulighed for at benytte internettet døgnet rundt. Installationen giver jer en intern hastighed 
på 10 /100 Mbit og 1 Gbit. Installationen udføres som enkelt eller dobbelt  kabling hvor til en 
computer kan tilkobles.

Stikket bliver som standard placeret indenfor 2m fra trappeopgangen,  installationen trækkes på 
hovedtrappen i en nye flotte kabelkanal. Hvis den enkelte beboere ønsker en anden placering af 
stikket, udfører El Design dette til en fast pris på 400 kr. Inkl. Moms pr. time. Som dækker 
arbejdsløn og materialer. Omkostningerne til den ekstra installation afregnes direkte mellem den 
enkelte beboer og El Design.

Dette specielle stik, giver en unik mulighed for at din computer kan være tilsluttet altid, uden at 
ledningen eller stik kommer i vejen for dine møbler osv.
MOLEX lowprofile UTP cat. 5E vægstik (monteres vandret eller lodret på vægen).

Installationen er fremtidssikret, og det elektroniske udstyr kan udvides. Der er mulighed for at få 
fiber lagt ind til boligforeningen på et senere tidspunkt med hastigheder op til 1 Gbit. Der regnes 
med en levetid på over 20 år for kabler og installation, dog undtaget det elektronisk udstyr. 
El Design levere installationen med 2 års garanti og op til 20 års produkt garanti. 

Det elektroniske udstyr omfatter en HP switche, hvor der ydes livstids garanti uden ekstra 
omkostninger for boligforeningen. HP procurve er en switch serie, af høj kvalitet det er med til at 
give en driftsikker installation. Desuden indeholder installationen en SmatShare FairRouter, den 
sikre at internettet virker optimalt under alle tænkelige forhold. Det gælder både når i spiller, 
downloader, surfer, høre netradio osv.

El Design tilbyder desuden salg af, switche, trådløs router, homeplug, UTP kabler osv. for 
tilslutning af en eller flere computere. Komponenter sælges til særdeles fordelagtig pris i forbindelse 
med installationen af jeres bolignet. 

Jeg håber at dette har give dig lidt mere indblik i hvad I bør vælge i jeres boligforening, du er altid 
velkommen til at kontakte os hvis der er spørgsmål eller kommentarer. 

Der er mere information og flere dokumenter, dem kan finde på vores hjemmesider:
eldesign.dk  ,   gratismrtg.dk, web.eldesign.dk

Med venlig hilsen
Martin Lohse
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• Hurtig Internet, virker med mac, linux og Windows.
• Surfe 24 timer i døgnet.
• Ingen ekstra omkostninger.
• 100 Mbit moderne netværk.
• Brug Internettet fra alle dine EDB maskiner. (med 

egen switch eller trådløs router)
• Spare pengene til Internet cafeen.
• Spil, chat og udveksle filer med din nabo over 

nettet.
• Fælles lokalnetværk.
• Frit valg mellem Internet udbyder.
• Internet radio (DR, the voice mm.).
• Internet tv (DR, Sputnik, joost mm.)
• IP-telefoni (skype mm.)
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