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Fiber in the Home!
DATALIGHT® – Optisch netwerksysteem
■ Dataoverdracht via lichtgeleiding met een snelheid tot 1 Gbit/s
■ Geschikt voor installatie in buis samen met de installatiedraden
■ Stabiele verbinding in elke ruimte
■ Op de toekomst voorbereid!
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Datanetwerk – op de toekomst voorbereid
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Computer, spelconsole, televisie,
muziekinstallatie en internet spelen een
steeds belangrijkere rol in ons dagelijks
leven.

in aanmerking. Want noch hun bandbreedtes zijn daarvoor voldoende, noch
de transmissieverbindingen zijn daarvoor
stabiel genoeg.

In onze onderling met elkaar verbonden
wereld is het onderwerp "communicatie"
alomvattend en verbindt werk en vrije
tijd evenals amusement en informatie
met elkaar. Bovendien worden nagenoeg
alle communicatie- en informatietoepassingen digitaal en daarmee geschikt voor
een netwerk. Daardoor worden de eisen
die aan de infrastructuur van de gebouwentechniek worden gesteld, steeds
hoger.

DATALIGHT® biedt de ultieme uitkomst
voor een plug & play-netwerk, dat zowel
bij nieuwbouw als bij renovatie eenvoudig kan worden geïnstalleerd.
DATALIGHT® is overal inzetbaar waar
snelheid, gemak en zekerheid, maar ook
elektromagnetische straling een belangrijke rol spelen. Zo kunt u op elke plaats
gebruikmaken van een stabiele en snelle
dataverbinding, zowel draadloos als
bedraad.

Triple Play is het trefwoord dat IP-telefonie, IP-televisie en het gebruik van internet met elkaar verbindt. Draadloos
gestuurde wifi en powerline-oplossingen
die gebruikmaken van het 230V-stroomnet, komen voor veel toepassingen niet

DATALIGHT® kan door de dunne, flexibele kunststof draden op elk moment
– ook achteraf – worden geïnstalleerd,
zonder verbouwingswerkzaamheden te
hoeven uitvoeren. Omdat door de
kunststof POF-draden (Polymer Optical
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Fiber) geen stroom loopt maar optische
signalen, is het systeem goedgekeurd
voor installatie in de normale (al aanwezige) installatiebuis samen met de installatiedraden. Dit is uitermate goed te
combineren met de FRÄNKISCHE Highspeed installatiebuis FFKu-KM-F-NL met
gladde siliconencoating. Het versnelt en
vereenvoudigt het trekken van draden
aanzienlijk! Naast deze functionaliteit
bespaart men veel installatietijd, materiaal en dus hoge kosten!
Het systeem kan worden geïnstalleerd
vanuit de meterkast en via de installatiebuizen worden verdeeld. Door de flexibele toepassingsmogelijkheden kan het
ook via andere installatiemethoden worden geïnstalleerd.

Datanetwerk – op de toekomst voorbereid

IP-telefonie / Voice over IP biedt de
mogelijkheid om te bellen via internet of
in een netwerk, met volledig nieuwe
functionaliteiten en meer comfort.

SAT>IP is de nieuwe standaard voor de
verdeling van satelliettelevisie binnen
een gebouw. In plaats van via coaxkabels worden de signalen verdeeld via
het netwerk – er hoeven dus geen dubbele kabels te worden gelegd!

Smart-TV / IP-TV maakt televisiekijken via
internet mogelijk. Behalve het kijken naar
televisieprogramma's heeft men ook toegang tot online-videotheken of kan gegevens uit het netwerk oproepen.

Moderne beveiligingstechniek maakt
gebruik van een stabiel en betrouwbaar
netwerk om gegevens veilig te verzenden
en zorgt voor een veilige leefomgeving.

Smart Home-concepten maken gebruik
van alle technische mogelijkheden om
de woning optimaal aan de individuele
behoeften van de bewoners aan te passen.

Smart Grid maakt gebruik van datatechnische mogelijkheden om intelligente
stroomnetten tot stand te brengen,
waarborgt dat er energie wordt
bespaard en bereidt de woning daarmee voor op de overschakeling op duurzame energiebronnen.

Home Cloud
De Home Cloud is de persoonlijke en veilige gegevensopslag in de eigen woning. Via
het thuisnetwerk kunnen op elk moment op alle apparaten foto's worden bekeken en
films en muziek worden afgespeeld, en zijn zelfs onderweg via internet toegankelijk!
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Breedband keuze
Rijksoverheid ondersteunt groei breedband
De vraag naar snelle verbindingen
groeit. Mede door internettelevisie en
de opkomst van ‚Internet of Things‘
(gebruik van slimme energiemeters,
lampen of koelkasten).

De EU heeft voor 2020 de volgende
doelstelling:
– Iedereen heeft toegang tot breedband met een snelheid van minimaal 30 Mbit/s. In Nederland kan al
97% van de huisthoudens zo‘n aansluiting krijgen

– 50% van de huishoudens gebruikt
dan een aansluiting van minimaal
100 Mbit/s. In Nederland heeft nu al
95% deze mogelijkheid.
Bron: rijksoverheid.nl, juli 2016

100 Mbit/s of 1 Gbit/s?
Bij de keuze van een systeem gaat het
vooral om de eisen die worden gesteld.
Welke aansluiting is er momenteel voorhanden en verandert dit de komende
jaren nog? Afhankelijk hiervan kan worden gekozen tussen een 100 Mbit/s of
1Gbit/s systeem.
De keuze die wordt gemaakt kan, door
de compatibiliteit van het systeem,
naderhand altijd nog worden aangepast
door het uitwisselen en ''upgraden'' van
andere componenten, zonder de POFkabel te hoeven vervangen.

100 Mbit/s

1 Gbit/s

U-HD

HD

De componenten met 100 Mbit/s zijn
compatibel met de 1 Gbit/s componenten en kunnen worden gecombineerd.

Het systeem met 100 Mbit/s kan betrouwbaar voor alle DSL-aansluitingen
worden toegepast. Bij aansluitingen via glasvezel kan het beste worden gekozen
voor het 1 Gbit/s systeem.
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Op de toekomst voorbereid
DATALIGHT® biedt de perfecte infrastructuur voor alle diensten en toepassingen.
Binnenkomende signalen worden via
het complete in-home netwerk verdeeld,
onafhankelijk of men televisiekijkt via
satelliet of kabel of dat men een internettoegang heeft via glasvezel of koper.
Wanneer de aansluiting volgens het
rechts afgebeelde schema tot stand
wordt gebracht, is een toekomstbestendig netwerk gewaarborgd.
Geadviseerd wordt dat er in elke ruimte
ten minste één Access Point aanwezig is.
Dit heeft het voordeel dat ook in de toekomst een goede basisinstallatie voorhanden is.

Stroomverdeling

Mediaverdeling
Splitter

DATALIGHT® WLAN Access Point
DATALIGHT® vooraf geïnstalleerd

Access Router

SAT > IP
Server
DATALIGHT®
Switch
Uitbreiding
2e Switch

Ook wanneer dat later wordt veranderd.

DATALIGHT® LAN Access Point
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Installatievoorbeeld
Vooral in de home office of in een werkkamer is voor
veel apparaten een netwerkaansluiting nodig. Printer,
pc, telefoon en server worden met
DATALIGHT® betrouwbaar verbonden
met internet en met de rest
van de woning.

Wanneer er te weinig
aansluitingen voorhanden zijn of wanneer
bestaande systemen
worden gemoderniseerd,
kan de vezel met weinig
moeite in de al aanwezige
installatiebuizen worden getrokken
of desnoods achter plinten,
onder de vloer of in hoeken
worden geleid en daarmee
nagenoeg onzichtbaar
worden gelegd.

Voor veeleisende toepassingen in
een thuisnetwerk, zoals het streamen
van films met een hoge resolutie
op grote beeldschermen of op thuisbioscoop-apparatuur, is een vaste
aansluiting met POF-kabel nodig voor
de beste overdrachtskwaliteit.

8

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®

De Switch vormt de basis voor de genormeerde, stervormige bedrading van de data-infrastructuur, en waarborgt
dat de volledige gegevenssnelheid op alle Access Points
ter beschikking staat. Vanwege de compatibiliteit met
oudere apparatuur kunnen Access Points met een snelheid
van 100 Mbit/s worden gebruikt in combinatie met een
Switch met een snelheid van 1 Gbit/s. De laagste snelheid
is dan bepalend.

Mobiele apparaten zoals smartphones of tablets kunnen via
decentrale wifi-Access Points
in een netwerk worden opgenomen. Deze hebben in tegenstelling tot een centrale wifi-router
een instelbaar stralingsbereik, dat
aan de toepassing en de ruimte van
een vertrek kan worden aangepast
of naar wens ook helemaal kan
worden uitgeschakeld.
Het wifi-signaal is het
krachtigst, wanneer het
zich relatief hoog in een
ruimte bevindt en er
geen voorwerpen tussen
zender en ontvanger staan
– ideaal daarvoor is bijv. een
plaats boven een lichtschakelaar.

DATALIGHT® kan door de dunne,
flexibele kunststof draden op elk
moment – ook achteraf – makkelijk
worden geïnstalleerd.

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®

9

Referentieproject
Slim alternatief voor het thuisnetwerk
Het DATALIGHT®-systeem is een slim
alternatief voor de netwerkbedrading in
een nieuwgebouwde twee-onder-eenkapwoning.
Toen het onderwerp "netwerkbedrading"
tijdens de ontwerpfase ter sprake kwam,
zochten de opdrachtgevers naar een
intelligent alternatief voor de gebruikelijke data- en energievoorziening, die
bovendien de kosten van de elektrische
installatie verlaagt.

Een ander voordeel is de flexibiliteit van
het systeem: Omdat in elke ruimte al
vooraf een of meerdere optische vezels
zijn geïnstalleerd, kan de infrastructuur

op elk moment aan de individuele
behoeften worden aangepast. Zo werd
bijvoorbeeld het wifi-Access Point op de
bovenverdieping naderhand toegevoegd en ook werd er pas later een
extra netwerkaansluiting voor de voor IP
geschikte televisie in de woonkamer
aangebracht.
Door alle ruimten volledig uit te rusten
met DATALIGHT® hebben de bewoners,
ook in de toekomst, de volledige flexibiliteit voor alle multimediatoepassingen.
Hierdoor stijgt de waarde van een
gebouw in de loop der jaren.

© FRÄNKISCHE

De technisch ontwerper heeft e.e.a.
onderzocht en ten slotte de oplossing

gevonden in het toekomstbestendige
DATALIGHT®-systeem van FRÄNKISCHE.
Met DATALIGHT® bestaat de mogelijkheid om elke afzonderlijke kamer behalve de energiekabels ook te voorzien van
telefoon, televisie, netwerk en internet.
Zo creëert DATALIGHT® de voorwaarden voor FITH (Fiber In The Home) –
zonder verlengsnoeren en een wirwar
van kabels.
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Technische uitrusting
Elke helft van de twee-onder-een-kapwoning is voorzien van een splitter, waarin zowel de energie- als de datakabels
van de lokale nutsbedrijven uitkomen.
Daarvandaan kan de installateur
DATALIGHT® installeren.
Zo wordt enerzijds de datavoorziening
naar alle ruimten gewaarborgd, anderzijds kunnen in dezelfde installatiebuis
waarin de DATALIGHT-kabels worden
geïnstalleerd, de coaxkabels voor satelliettelevisie worden geïnstalleerd. De
aansluitingen worden in de beide wooneenheden verdeeld over telkens drie
plaatsen: in het woon- en eetgedeelte, in

de slaap- en kinderkamers en in de gang
op de bovenverdieping. De flexibele
buis van FRÄNKISCHE maakt een zorgvuldige installatie mogelijk, zonder een
wirwar van kabels. Op plaatsen waar nu
nog geen netwerkaansluiting nodig is,
bijvoorbeeld in de kinderkamers, gaat
de leiding schuil achter een onopvallende afdekking.
Als een tot dan toe ongebruikte kabel
later toch nodig is, installeert men een
extra Access Point en het systeem
werkt. Met dit Access Point is de Switch
verbonden, die meestal in de meterkast
wordt geïnstalleerd. Deze Switch is ver-

bonden met de router van de provider.
Een WLAN-Access Point op de beneden- en bovenverdieping zorgt voor de
wifi-verbinding. Daarmee worden alle
gebruikte apparaten automatisch en
ongecompliceerd verbonden en hebben
altijd de volle ontvangst.
Ideaal is dat de WLAN-Access Points
zijn verdeeld over beide verdiepingen.
Zo is de straling geringer dan bij de
installatie met de gebruikelijke wifiapparatuur.

WLAN-Access Point

Meterkast

LAN-Access Point

Het Access Point kan met een paar
handgrepen in elke gangbare apparaatdoos worden ingebouwd en op
die manier moeiteloos in de rest van
de installatie worden geïntegreerd.

In de meterkast komen de geïnstalleerde DATALIGHT®-kabels bij elkaar
en worden verbonden met de Switch.
De Switch wordt verbonden met de
router.

Optisch verschilt het DATALIGHT®systeem niet van andere bedradingen. Alle bedrading is onopvallend
ingebouwd.

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®

11

Eigenschappen en voordelen
DATALIGHT ® -systeem
DATALIGHT® biedt de ultieme uitkomst
voor een razendsnel 1 Gbit/s datanetwerk en is overal toepasbaar.
DATALIGHT® is gebaseerd op optische
kunststof vezels waarbij gebruik wordt

gemaakt van de snelheid van het licht.
Door de kunststof kabel loopt een lichtsignaal dat niet storingsgevoelig is voor
elektromagnetische velden.
DATALIGHT® is geschikt voor nieuw-

bouw maar kan ook in de al aanwezige
installatiebuis worden geïnstalleerd,
zonder verbouwingswerkzaamheden te
hoeven uitvoeren.

Highspeed installatiebuis
Met de gepattenteerde, gladde installatiebuis van FRÄNKISCHE is het aanleggen van de DATALIGHT® netwerkkabel
nog eenvoudiger.
De gladde Highspeed siliconencoating
versnelt en vereenvoudigt het trekken
van de DATALIGHT® netwerkkabel en de
installatiedraden.

Deze mogen samen in één buis worden
geïnstalleerd.
Men heeft geen last van elektromagnetische straling, omdat het systeem op
lichtsignalen werkt die worden getransporteerd via de speciale kunststof netwerkkabel (Polymer Optical Fiber).

Geen last van elektromagnetische straling
DATALIGHT® maakt voor de dataoverdracht gebruik van lichtsignalen en is
volledig stralingsvrij en ongevoelig voor
elektromagnetische storingen. Om die
reden is er ook geen aarding, speciale

afscherming of galvanische scheiding
nodig.
Een aparte bliksem- en overspanningsbeveiliging is vanwege de geïsoleerde
kunststof vezels eveneens niet vereist.

Eigenschappen van Polymer Optical Fiber
Beschermmantel

Polymere vezels

Reflecterende laag

12
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De leiding van vol-duplex step-index
vezels is met een diameter van 2,2 mm
erg dun en desondanks uiterst robuust
en sterk. De polymeer optische vezel
van het materiaal PMMA (plexiglas) is
1 mm dik en heeft een beschermmantel

die bestand is tegen temperaturen van
- 40 °C tot + 85 °C. Met een minimale
buigradius van 20 mm is het mogelijk
lussen in inbouwdozen te maken zonder
overdrachtsverlies.

Wist u dat …
Dataoverdracht via polymere optische
vezels is geen nieuwe technologie, integendeel: al jaren maakt de automotive
branche voor haar communicatiesystemen gebruik van deze vezels.

De voordelen liggen voor de hand:
■ ruimtebesparend toepasbaar
■ robuust en toch weinig gewicht
■ stabiele dataoverdracht

Makkelijk installeren
De datakabel kan snel en gemakkelijk in
bestaande installatiebuizen worden
geïnstalleerd, zonder verbouwingswerkzaamheden te hoeven uitvoeren.

Ook kan de dunne kabel in/achter de
plint, in de hoek, onder de vloer, onder
stucwerk of behang worden geïnstalleerd en is bestand tegen vele soorten
verf en lak.

Installeren en meten zonder speciaal gereedschap
In tegenstelling tot de installatie van
glasvezel is de installatie van polymeer
optische vezels erg gemakkelijk en snel.
Insteken, vergrendelen en klaar! Strippen is niet nodig en er bestaat geen

gevaar voor de ogen, omdat er geen
laserstralen worden gebruikt. ControleLED's geven de juiste status aan.

Milieubewust en snel
DATALIGHT® is een modern en duurzaam in-home netwerk met een laag
energieverbruik. Zowel in de standbymodus als bij de normale werking is
het energieverbruik in vergelijking met
wifi of Powerline laag. Een
Gbit/s-netwerk met geïntegreerde Swit-

ches, sterverdeling en een groot aantal
aansluitingen heeft, bij volledige capaciteit, slechts
2 watt per aansluiting nodig. Binnen het
netwerk kunnen gegevens worden
verzonden met een overdrachtssnelheid
van 100 Mbit/s over 100 meter en tot
50 meter met 1 Gbit/s.

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®
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Installatie
DATALIGHT ® Fibre Kit

Zowel in lege buizen als in bedrade buizen mag de kunststof vezel worden
geïnstalleerd samen met de VD-installatiedraden.

De vezel kan in de inbouwdoos worden
opgerold met voldoende lengte, totdat
deze nodig is voor gebruik.
Bij het installeren moet erop worden
gelet dat de buigradiussen niet te klein
zijn. Let op bij het knikken langs randen
en beschadigingen door scherpe voorwerpen. Ook mag de vezel niet worden
blootgesteld aan hoge temperaturen
zoals het gebruik van hete lijm.

Bij het inbouwen van een Access Point
kan één wandcontactdoos worden vervangen door een DATALIGHT-Access
Point.
Ook kan naast een bestaande WCD een
nieuwe inbouwdoos worden geïnstalleerd of men kan een opbouwvariant
installeren.

Installatieset Fibre Kit 100
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■

Alle componenten voor de basisinstallatie

■

100 m Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT

■

4 LAN-Access Points 2-poort 100 DATALIGHT

■

1 Switch 6+2-poort 100 DATALIGHT®

®

■

1 cutter

■

Directe inbouw zonder speciale
gereedschappen

■

Voor uitbreiding van het netwerk van
bestaande systemen

®
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Aansluiting Access Point
1

De netspanning op het Access Point aansluiten. Er is geen aardingskabel nodig.

4

Aansluiting van de vezel op de Switch
net als aansluiting Access Point
(zie foto 2 + 3).

2

Met de cutter de vezel
enkele millimeters inkorten.

5

Access Point in een diepe
inbouwdoos bevestigen.

3

Het rode beschermkapje uit de
geopende aansluitklem verwijderen.
Vezel tot de aanslag naar binnen voeren
en klem vergrendelen.
6

Groen brandende LED symboliseert
correcte werking.

Installatie Switch
De Switch wordt in een droge en geventileerde omgeving geplaatst.
Vervolgens kan de voedingsspanning
met de bijgaande adapter tot stand
worden gebracht.
De netwerkapparaten kunnen zowel met
een RJ45-patchkabel als via de POFvezel op de Switch worden aangesloten.
Wanneer de aansluiting correct is, brandt
de bijbehorende bovenste groene LED.
Het apparaat dat met de RJ45-aansluitingen is verbonden, kan worden ingesteld op de automatische
transmissiemodus. Indien mogelijk
gebruikt de Switch de maximale transmissiesnelheid en full duplex.

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®
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Veelgestelde vragen (FAQ's)

Wat betekent de aanduiding Triple Play?
Triple Play combineert televisie, internet en (IP-) telefonie.
DATALIGHT ® biedt de mogelijkheid om deze gegevens te
verzenden.

Welke DATALIGHT®-apparaten kunnen of moeten
worden geconfigureerd?
Zowel de Switch 6 + 2-poort 100 DATALIGHT ® als het wifiAccess Point 100 DATALIGHT ® kunnen via een webbrowser worden geconfigureerd. De Switch kan ook zonder
configuratie worden gebruikt. Bij een wifi-Access Point
moeten om veiligheidsredenen de standaard wachtwoorden en bij meerdere wifi-Access Points het IP-adres
opnieuw worden toegekend.

Hoe kunnen voor een netwerk geschikte
eindapparaten via DATALIGHT® met elkaar
worden verbonden?
De optische signalen worden via de in het
Access Point aanwezige mediaconverter
omgezet in elektrische signalen. Via de RJ45aansluitingen (ethernetpoorten) kunnen alle
voor een netwerk geschikte eindapparaten
worden aangesloten.

Hoe heeft men via DATALIGHT® toegang
tot internet?
In de regel wordt de Switch via de ethernetpoort (RJ45) rechtstreeks op de router of
het modem aangesloten. Van daaruit hebben vervolgens alle apparaten in het netwerk toegang tot internet.

16
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Is DATALIGHT® genormeerd?
De POF-technologie is net als de glasvezel genormeerd.
DATALIGHT ® voldoet daarbij aan de categorie OP1 conform EN 50173 (step-index – POF) bij reikwijdtes van 50 tot
100 m. Intussen zijn de meest uiteenlopende stekkeroplossingen voor POF eveneens genormeerd. Deze worden echter minder in thuisnetwerken gebruikt, omdat
hierbij het voordeel van het "stekkerloze" contact op de
voorgrond staat. Verder zijn de gebruikte overdrachtsprotocollen volgens IEEE802.3bv intussen
gestandaardiseerd.

Werkt analoge telefonie ook via DATALIGHT®?
Nee. Via DATALIGHT ® kunnen net als bij wifi of powerline
alleen op ethernet gebaseerde, digitale toepassingen
worden overgebracht. Voor analoge telefonie zijn bovendien gedefinieerde spanningsniveaus nodig, die via de
vezel niet kunnen worden gerealiseerd.
VoIP-toepassingen vormen daarentegen geen probleem,
omdat deze gebaseerd zijn op IP en daarmee op het
ethernet-protocol. Wanneer de analoge telefoon echter
toch moet blijven bestaan, zijn er speciale adapters op
de markt.

Welke dozen zijn nodig voor de installatie?
Moet de isolatie van de duplex fibre worden verwijderd?
Nee! De vezel moet bij de aansluiting op de elektronicacomponenten en bij een verbinding van twee vezeluiteinden met mantel worden gebruikt. Deze beschermt
de vezel tegen beschadiging en voorkomt het vrijkomen
van licht. Een zorgvuldige snede vóór de aansluiting
zorgt voor minimale demping.

Wij adviseren voor de installatie 50 mm diepe
installatiedozen.

Mag een stroomkabel parallel aan een datakabel worden gelegd?
Hoe controleer ik DATALIGHT®?
Vóór aansluiting van de vezels op Access
Point en Switch: Schijn met een zaklamp bij
een vezeluiteinde naar binnen; wanneer
men aan het andere uiteinde van de vezel
licht ziet, functioneert de vezel probleemloos.
Nadat de vezel op het Access Point en de
Switch is aangesloten, signaleren groen
brandende LED's op de componenten een
correcte werking. Bovendien zijn er ook
niveaumeetapparaten die het inmeten van
de afstand mogelijk maken.

Ja. De Duplex Fibre DATALIGHT ® is ongevoelig voor elektromagnetische velden. Dus kunnen ook stroomkabels
parallel aan een datakabel in de elektrische installatiebuis
worden gelegd.

Waar moet men bij het gebruik van de cutter bij de
installatie van DATALIGHT® op letten?
De ervaring heeft geleerd dat de cutter maximaal 20 keer
gebruikt kan worden zonder dat de dataoverdracht wordt
belemmerd. Zodra een vervorming van het mes zichtbaar is, wordt afgeraden de cutter verder te gebruiken,
omdat dit tot een hogere demping kan leiden.

Welke DATALIGHT®-componenten kunnen
met elkaar worden gecombineerd?
Alle apparaten met het DATALIGHT ®-logo zijn compatibel
met elkaar. Dat geldt ook voor apparaten met verschillende snelheden (100 Mbit/s of 1 Gbit/s). Bij het gebruik van
bijv. een 100 Mbit/s Access Point en een 1 Gbit/s Switch
is het apparaat met de laagste snelheid bepalend.

Is de Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT® geschikt voor
gebruik in de openlucht?
De POF-leiding is niet uv-bestendig, derhalve is deze
zonder extra bescherming niet geschikt voor gebruik in
de openlucht.

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®
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Systeemoverzicht

FFKu-KM-F-NL
Highspeed-installatiebuis

Art.nr.

Crème 16 mm

152.96.016

100

Crème 19 mm

152.96.019

100

VPE/m

De gladde Highspeed-siliconencoating versnelt en vereenvoudigt het trekken van draden!

Duplex Fibre 2,2 DATALIGHT® Art.nr.

VPE/m
100

257.80.102

LAN Access Point 2-poort
100 DATALIGHT

Art.nr.

Bandbreedte / Mbit/s

VPE/aantal

®

257.20.121

100

1

1000 DATALIGHT®

257.20.021

1000

1

Bandbreedte / Mbit/s

VPE/aantal

100

1

Bandbreedte / Mbit/s

VPE/aantal

WLAN Access Point

Art.nr.

100 DATALIGHT®

257.21.111

Switch 6 + 2-poort
100 DATALIGHT

Art.nr.

®

257.30.126

100

1

1000 DATALIGHT®

257.31.026

1000

1

Connector 2,2

Art.nr.

VPE/aantal
5

257.50.002

Cutter

Art.nr.

VPE/aantal
5

257.90.001

DATALIGHT® Kit

Art.nr.

DATALIGHT® Fibre Kit

257.01.100

Converter 1-Port

Art.nr.

1000 DATALIGHT®

257.40.011

Power Meter DATALIGHT®

Art.nr.

Bandbreedte / Mbit/s
100

Bandbreedte / Mbit/s

VPE/aantal

1.000

1

VPE/aantal

257.60.001
Alle onderdelen zijn niet-vlamverspreidend.
Controle tegen de vlamverspreiding conform DIN 61386-1 door beproevingsmethoden met gloeidraad DIN IEC 60695-2-11
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Contactgegevens
Divisiehoofd

Accountmanager Nederland ®

Bernd Späth

Wessel Westrik

Tel.
+ 49 9525 88-2562
bernd.spaeth@fraenkische.de

Tel.
+ 31 615002238
info.elektro@fraenkische.nl

Verkoop export

Bezoek ons ook op internet

Tamara Schneider
Tel.
+ 49 9525 88-2416
tamara.schneider@fraenkische.de

www.datalight-system.com
www.fraenkische.com

Helene Gerhardt
Tel.
+ 49 9525 88-2417
helene.gerhardt@fraenkische.de

Installatie in de openlucht

Opbouwinstallatie

Ondergrondse installatie

Installatie in heet asfalt

Installatie in holle ruimtes

Halogeenvrij

Installatie in cementdekvloer

Low smoke

Installatie in beton

Niet-vlamverspreidend

Inbouwinstallatie

FRÄNKISCHE | DATALIGHT®
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Gevestigd in Königsberg –
succesvol over de hele wereld!

Onze vestigingen in Europa:
Königsberg, Duitsland (hoofdkantoor)
Bückeburg, Duitsland
Schwarzheide, Duitsland
Okříšky, Tsjechië
St.-Leonards-on-Sea, Groot-Brittannië
Moskou, Rusland
Yeles/Toledo, Spanje
Torcy-le-Grand, Frankrijk
Ebersbach/Fils, Duitsland

Onze vestigingen in Afrika:

Hermsdorf, Duitsland

Ben Arous, Tunesië

Mönchaltorf, Zwitserland

Casablanca, Marokko

Istanbul, Turkije

Onze vestigingen in Azië:

Onze vestigingen in Amerika:

Cluj, Roemenië

Anting/Sjanghai, China

Anderson, VS

Wels, Oostenrijk

Pune, India

Guanajuato, Mexico

FRÄNKISCHE is een innovatief, op groei
gericht middenstandsfamiliebedrijf en
toonaangevend op het gebied van ontwikkeling, vervaardiging en het op de
markt brengen van buizen, schachten en
systeemcomponenten van kunststof
en biedt oplossingen voor hoogbouw,
civiele techniek, automotive en industrie.

klanten weten onze vakkundigheid op
het gebied van kunststofverwerking,
die voortkomt uit een decennialange
ervaring erg te waarderen. Ook onze
adviserende kwaliteiten spelen een
belangrijke rol in het jarenlange succes.

productie- en verkoopvestigingen. Nauwe
samenwerking met klanten geeft ons de
mogelijkheid om producten en oplossingen te ontwikkelen, die helemaal zijn afgestemd op de behoeften van de klant. De
eisen die zij aan de producten stellen,
staan voor ons heel duidelijk centraal.

Over de hele wereld hebben wij ongeveer 4.200 medewerkers in dienst. Onze

Opgericht in 1906 wordt het familiebedrijf
tegenwoordig geleid door de derde
generatie van Otto Kirchner en is over
de hele wereld vertegenwoordigd met

FRÄNKISCHE – Uw partner voor complexe en technisch hoogwaardige
oplossingen.

FRÄNKISCHE Rohrwerke Gebr. Kirchner GmbH & Co. KG | Hellinger Str. 1 | 97486 Königsberg/Duitsland
Tel. +49 9525 88-8123 | Fax +49 9525 88-2151 | info.elektro@fraenkische.de | www.fraenkische.com
NL.0226/2.11.17.01 HM | Wijzigingen voorbehouden | Art.nr.: 299.99.344
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Milaan, Italië

