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Agerkilde A/S er en virksomhed, der beskæftiger ca. 100 medarbej-dere 
og har speciale inden for bl.a. elektriske installationer og netværksinstal-
lationer.
 
“FlexCabling har nogle gode produkter og tilbyder de løsninger, som vores 
kunder for tiden efterspørger. Vi har installeret FlexCabling i omkring 25 
private boliger rundt omkring i Danmark. Alle vores kunder er tilfredse med 
løsningen. Mulighederne med et fleksibelt multimedienetværk er gået op 
for folk nu og vi oplever den samme efterspørgsel fra hele landet.
 
Som leverandør og samarbejdspartner er FlexCabling meget pålidelig og 
medarbejderne holder det, de lover. Det er meget vigtigt for os, når vi sa-
marbejder med partnere og leverandører.”       
 
Morten Dam Sørensen
Projektleder 
 
Agerkilde A/S
www.agerkilde.dk

En troværdig samarbejdspartner

Vi valgte en løsning med 12 dobbelt stik fordelt med 2 stik på de tre værels-
er, 2 stik i køkken/alrum, 1 stik i soveværelset og 3 stik i stuen.
 
I samarbejde med Morten Dam Sørensen fra Agerkilde i Viborg fik vi lavet 
en løsning, hvor vi i alle rum har mulighed for at se DR1, DR2, TV2 samt den 
kanal som vores kabel TV-modtager står på. Derud-over er der mulighed for 
at være på Internet, tale i telefon eller høre radio.
 
Vi har nu boet i huset et stykke tid, og vi er i dag glade for, at vi valgte at få 
etableret FlexCabling i huset. Systemet har fungeret uden problemer, og vi 
har fået den fleksibilitet vi ønskede.
 
Med venlig hilsen
 
Gitte og René Lapholm

Den fleksibilitet vi drømte om
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FlexCabling

FlexCabling er det fleksible og 

fremtidssikre multimedia netværk, 

som erstatter de traditio-nelle an-

tenne, telefon og internet stik. Til 

nybyg, renovering og eksisterende 

netværk.

Med et FlexCabling netværk dis-

tribueres hjemmets eller kontorets 

svagstrømssignaler via én type ka-

bel og stik (min. C5e).

Med et så fleksibelt system er der 

ikke længere begrænsninger for 

hvor fjernsynet, stereo anlægget 

computeren eller telefonen kan 

tilsluttes.

Det er ikke længere nødvendigt at 

planlægge møblering forud for en 

installation, da alle stik kan bruges 

til alt.

Det er let at ændre funktionen af 

de enkelte stik, uden at trække nye 

ledninger.

Alt i ét netværk
         til boligen og kontoret

Forhandlerstempel:



Udover alle de åbenlyse fordele i dagligdagen, er FlexCabling også 
en fremtidssikret investering i din bolig. Ingen tvivl om det! Før vi ser 

os om er alle vores multimediesig-
naler IP-baserede, og kræver der-
for en helt anden installation, end 
den traditionelle installation som 
vi kender den til TV, radio og tele-
fon. 

Vi anvender i højere grad compu-
tere, og andet udstyr som kræver 
en netværks opkobling, f.eks. til en 
fælles harddisk eller server, som 
indeholder hele hjemmets under-
holdning, eller til omverden via 
Internettet. Moderne radioer kan 
afspille flere tusinde radio statio-
ner fra hele verden, hvilket viser et 
billede af vigtigheden i at vælge 
FlexCabling, og dermed frem-
tidssikre din installation.

Forestil dig en “ledningsfri” bolig. Et hjem uden synlige og forstyr-
rende ledninger langs fodlisterne og op og ned af væggene. Et hjem 
med et multimedienetværk hvor det rette multimediesignal altid er 
i nærheden, hvis dit behov gennem livet ændrer sig. 

En multimedie løsning så fleksibel, at du kan tilslutte og distribuere 
dine multimedie signaler overalt i hjemmet. 

Det FlexCabling stik der det ene øjeblik anvendes til telefonen, kan 
i løbet af kort tid ændres til et antenne stik, hvor såvel fjernsyn som 
radio kan tilsluttes. Og det uden at have kendskab til teknik og pro-
grammering.

Som noget helt unikt, er det med FlexCabling muligt at distribuere 
højfrekvente TV signaler, via standard netværkskabel, type Cat5e.

Et sådant kabel er særdeles 
udbredt og meget prisbilligt, og 
medfører derfor at den samlede 
FlexCabling installation er yderst 
konkurrencedygtig. Du vil blive 
overrasket over den lille prisfor-
skel, der er på en standard løsning 
og en FlexCabling løsning!

Ud over at dette kabel er udbredt 
og prisbilligt, fylder det ikke meget. 
Du kan derfor fortsat nøjes med at 

etablere rør som du plejer, eller udskifte de eksisterende kabler i de 
eksisterende rør.

Standard Cat5e installation

FlexCabling

FlexCablings vision er at samle alle kendte svagstrøms signaler i ét 
og samme netværk, og tager udgangspunkt i basis signalerne til TV, 

radio, telefon og Internet. Her ud 
over findes der en række stan-
darder inden for lyd- og billede 

signaler, som løbende 
integreres i Flex-

Cabling. Her 
kan nævnes 
signal typer 
som HDTV 

(component og 
HDMI), digital lyd 

(SPDIF) og de mere 
traditionelle billede- og 

lydsignaler, som vi kender 
dem fra scart stikket (composite 
og stereo lyd).

Ud over billede og lyd, er der 
et stigende behov for også at flytte styresignaler, fra f.eks. mus og 
tastatur på et mediacenter, eller IR signaler fra fjernbetjeningen. 
FlexCabling har naturligvis også løsningen på dette.

Alt i ét netværk

Fremtidssikret Flexibelt

Når man anvender et kabel til et andet formål end dette er skabt, er 
det nødvendigt at tilpasse impedansforholdet. Uden denne tilpas-
ning, eller med en tilpasning af dårlig kvalitet, øges risikoen for at 
resultatet forringes væsentligt. FlexCabling anvender udelukkende 
produkter fra førende internationale producenter, som har mange 
års erfaring med lige netop impedans tilpasning.

Impedansen i et traditionelt antenne kabel er 75 ohm, og i et net-
værkskabel er denne 100 ohm.

Impedans tilpasning
FlexCabling er en ansvarlig og bevidst virksomhed, der tager hen-
syn til miljøet i alle afskygninger af vores forretning. Vi er en interna-
tional virksomhed med et internationalt marked og internationale 

leverandører og forretningspartnere. Vi ønsker kun at samarbejde 
med leverandører, der som FlexCabling, lever op til de internationale 
kvalitets- og miljøkrav.

FlexCabling samarbejder udelukkende med leverandører, hvis 
produkter er CE-godkendte. CE-certificeringen er blandt andet lavet 
for at sikre, at elektronik produkters signaler ikke forstyrrer hinan-
den.

Kvalitetsprodukter


