
Aktivera IPTV-tjänster
Använd befintliga koaxialinstallationer

Robust gigabitanslutning
 � Hög bandbredd (1 Gbit/s – G.Hn-teknik)

 � Möjliggör digitalt innehåll med hög kapacitet (HDTV, 

Ultra HD, spel osv.) 

Budgetvänlig
 � Användningen av befintliga koaxialkablar innebär att 

du slipper dyra kabelomdragningar 

 � Konkurrenskraftiga priser för totalinstallation 

 � Ingen förlust av intäkter eller rumsbokningar för 

hotellet

TRIAX™ EoC MediaConverter
Återanvänd befintliga koaxialkablar för att få tillförlitliga IP-nätverkstjänster på 1 Gbit/s för digital underhållning i 
hotellbranschen. Kostnaderna och avbrotten hålls på ett minimum eftersom nya kablar inte behöver installeras. 

Titta på IPTV-tjänster genom den nya TRIAX EoC MediaConverter samtidigt som du behåller DVB-signalen.

Strömsparande flexibilitet
 � Jämförbara enheter använder upp till 100 % mer 

ström

 � Kan drivas direkt från tv:n

Snabbt, säkert, diskret
 � Kompakt storlek som kan monteras bakom tv:n

 � Enkel kabeldragning till tv-apparater av alla större 

varumärken

 � Stöder enkel och dold kabeldragning
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HDMI

G.Hn + DVB 
(Befintlig koaxialkabel)

DVB

LAN

Ström

Castning och DVB till rummet IPTV-tjänster och DVB till rummet 

Innehåll med hög upplösning
Snabb att installera, låg projektkostnad

Produkter i TRIAX EoC-produktsortiment

Exempel på tillämpningar

G.Hn + DVB 
(Befintlig koaxialkabel)

DVB

LAN

Ström

Specifikationer: TRIAX EoC MediaConverter
1 x RJ 45 Port 10/100/1000
1 x G.Hn-ingång för anslutning till EoC-huvudstyrenhet (2–200 MHz)
1 x TV-utgång (260–862 MHz)
1 x USB typ C strömuttag: 4,5–15 V Max. 3 W

Funktioner:
LED-indikering: ström, G.Hn, ethernet (låg ljusstyrka, automatisk 
avstängning)
Flexibel montering med fäste
Snabb starttid
Bulkförpackning för enkel hantering vid installation 

EoC-styrenhet 
för 32 eller 64 slutpunkter

EoC Ethernet 
Wifi-slutpunkt

TRIAX är en global leverantör av tillförlitliga, innovativa produkter och lösningar för mottagning och distribution av video-, ljud- och datasignaler. Våra produkter används i hem-, 
företags- och operatörsnätverk av programföretag samt satellit-, kabel- och teleoperatörer. Våra lösningar kombinerar vår hårdvaru- och programvaruexpertis för att leverera 
värde till hotellbranschen och tillhörande marknader genom ett partnernätverk av systemintegratörer, stora installatörer och operatörer. 

EoC Coax 
Wifi-slutpunkt
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