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Om Rackit
De tekniske løsningene til fremtidens boliger må være egnet for beboere i alle
livsfaser. Boligene bør prosjekteres og innrettes slik at de enkelt kan endres i
takt med beboernes behov.
Behovet for en standardisering øker i takt med den teknologiske utviklingen
og endrede brukerbehov. Rackit har som første selskap i Norge samlet alle
funksjoner i et byggesett og en felles applikasjon.
Rackit leverer markedets mest komplette løsninger for smarthjem, sikkerhet,
lyd og nettverk, tilknyttet våre valgfrie tjenester.
Vi kaller det Rackit livsløpsstandard for boliger.
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Rackit Smart Alarm
Markedets eneste FG godkjente Alarm med komplett hjemmeautomasjon
Rackit har som Alarm.Com` s representant i Norden gleden av å presentere
deres verdensledende Smart Alarm løsning i Norge. Rackit Smart Alarm er
selvfølgelig FG-Godkjent og er mye mer enn en komplett alarmløsning. Med
Rackit får kunden samtidig en komplett smarthusløsning med tilgang til
adgangskontroll, kameraovervåking, dørtelefon, lys og varmestyring klar til bruk
når en ønsker dette.
Alarm.Com har utviklet markedets mest intuitive og brukervennlige
brukergrensesnitt. All styring, meldinger og hendelseslogg er samlet i en og
samme applikasjon. Alarm.Com løsningen fungerer selvsagt på alle digitale
flater og har integrasjon for styring av blant annet Apple, Google, Sonos, Nest
og flere andre produkter som finnes i det moderne hjem. Applikasjonen utvides
fortløpende og Alarm.com arbeider kontinuerlig for å integrere framtidens
produkter og tjenester i løsningen.
Ønsker du bildene fra kamera på hytten opp på Apple TV, eller å styre boligen
fra "Siri" fra iPhone, Apple iWatch eller Google home - Rackit kan som eneste
leverandør, levere alt i en enkel applikasjon.

VERDENSLEDENDE SMARTALARM FRA RACKIT OG ALARM.COM

Gateway Rack
ADC-TMN01-R- Gateway- for rack montasje 10"
Rackit Gateway er en av verdens mest allsidige gateway og sentraler. Den
integrerer alarm, kameraovervåking, hjemme automasjon, energiovervåking og
velferd i et system.
Vår oppgraderte serie med VoIP kapabilitet og ekstrem RF-rekkevidde forvandler
måten du styrer boligen din på og åpner for både energisparing, optimal trygghet
og trivsel for deg og din familie.
Sentralen er FG-godkjent klasse 2 og har både kommunikasjons back-up med
integrert SIM kort og batteri back-up som automatisk overtar ved strømbrudd.
Denne utgaven av sentralen er bygget for å passe i Rackit MediaRack

TEKNISKE DATA
Zigbee Protocol

ZigBee Pro HA 1.2 , 2.4GHz

Z-Wave Protocol

Z-Wave 868.42MHz (EU) / 908.42MHz (US)

3G Frequency

2100/ 1900/ 1800/ 1700/ 850/ 800/ 2600/ 900 MHz

RF Frequency

433 / 868 MHZ

Power Supply

12V/2A AC-DC

Backup Battery

7.2V, 1600 mAh, Ni-mH chargeable battery pack

Backup Battery Life

12 hours

Operating Temperature

-10º C to 45ºC (14ºF to 113ºF

Dimensions

43 x 254 x 178 (H x W x D) mm 10" Rack

Gateway Vegghengt
ADC-HPGW-G5RF13GL12- Gateway- for veggmontasje
Rackit Gateway er en av verdens mest allsidige gateway og sentraler. Den
integrerer alarm, kameraovervåking, hjemme automasjon, energiovervåking og
velferd i et system. Vår oppgraderte serie med VoIP kapabilitet og ekstrem RFrekkevidde forvandler måten du styrer boligen din på og åpner for både
energisparing, optimal trygghet og trivsel for deg og din familie.
Sentralen er FG-godkjent klasse 2 og har både kommunikasjons back-up med
integrert SIM kort og batteri back-up som automatisk overtar ved strømbrudd

TEKNISKE DATA
Zigbee Protocol

ZigBee Pro HA 1.2 , 2.4GHz

Z-Wave Protocol

Z-Wave 868.42MHz (EU) / 908.42MHz (US)

3G Frequency

2100/ 1900/ 1800/ 1700/ 850/ 800/ 2600/ 900 MHz

RF Frequency

433 / 868 MHZ

Power Supply

12V/2A AC-DC

Backup Battery

7.2V, 1600 mAh, Ni-mH chargeable battery pack

Backup Battery Life

12 hours

Operating Temperature

-10º C to 45ºC (14ºF to 113ºF

Dimensions

43 x 218 x 158 (H x W x D)

Magnetkontakt Standard
DC-16SL F1- Magnetkontakt - Trådløs- Climax
Liten og anonym magnetkontakt til dør og vindu for overvåkning av dør og
vindu slik at beboerne varsles ved uregelmessige hendelser. Magnetkontakten
inngår naturlig i alarmanlegget og er velegnet til å konstruere "skall-sikring"
dersom det er ønsket med alarmen aktivert, selv om det er mennesker tilstede
på eiendommen.
Magnetkontakten kan også brukes til å slå av/ på lys eller varmekilder

TEKNISKE DATA
Frequency

433 MHz/ 868
MHz/ 429 MHz
Narrow FM

Battery Life

4.7 years*

Power Supply

3V, CR2123
Lithium battery

Dimensions

86.7mm x 31mm
x 22.5mm

Magnetkontakt Innfelt
RDC-1 F1 -Magnetkontakt - trådløs-innfelt- ClimaxRDC-1 er en godt skjult innfelt dørkontakt som registrerer og rapporterer
uregelmessig åpning / lukking av dører og vinduer. RDC-1 er skjult diskret
innenfor dør- og vindusrammer, er ideell for å skjules fra inntrengere som
ønsker å sabotere ditt sikkerhetssystem. Magnetkontakt inngår naturlig i
alarmanlegget og er velegnet til å konstruere "skall-sikring" dersom det er
ønskelig med alarmen aktivert selv om det er mennesker til stede på
eiendommen.
Magnetkontakten kan også brukes til å slå av/ på lys eller varmekilder.

TEKNISKE DATA
Frequency

868 MHz - F1

Battery life

10 years*

Magnetkontakt Innfelt NorDan
RDC-1 F1 868 ND- Magnetkontakt- NorDan- Trådløs- Innfelt - Fabrikkmontert
NorDan RDC-1 er en godt skjult innfelt dørkontakt som registrerer og
rapporterer uregelmessig åpning / lukking av dører og vinduer. RDC-1 er
integrert i NorDan dør- og vindusrammer, og er ideell for å skjules fra
inntrengere som ønsker å sabotere ditt sikkerhetssystem. Magnetkontakt inngår
naturlig i alarmanlegget og er velegnet til å konstruere "skall-sikring" dersom
det er ønskelig med alarmen aktivert selv om det er mennesker tilstede på
eiendommen.
Magnetkontakten kan også brukes til å slå av/ på lys eller varmekilder

TEKNISKE DATA
Frequency

868 MHz

Battery Life

10 years*

Magnetkontakt Med inngang
DC-23 F1 868M- Magnetkontakt- Trådløs - Med inngang - Climax
DC-23 er en dør og vindu magnetkontakt som detekterer uautorisert åpning.
DC-23 har multifunksjonen, med en innebygget inngang som gjør det mulig å
koble til en eksisterende sensor eller releer fra kloakkpumper, strømbrudd,
vannstopp med mer.

TEKNISKE DATA
Frequency

868 MHz

Power Supply

3V, CR2123
Lithium battery x
1

Battery Life

4.7 år*

Operative Temperature

-10ºC til 45ºC

Dimensions

86.7mm x 31mm
x 22.5mm

Bevegelsessensor med kamera
862 F1-Bevegelsessensor- Trådløs-med kamera- Climax
VST-862P bevegelsessensor-kamera justerer automatisk etter signalstyrke for å
holde en stabil dataoverførings hastighet. Dette resulterer i umiddelbar levering
av alarm meldinger. Med vidvinkel-kameralinse har VST-862P komplett dekning
uten blindsoner samt A/QVGA fargebilder som vil sikre at alle vitale visuelle
detaljer når fram samme hvor du befinner deg.

TEKNISKE DATA
Range

10 meters

Batteri Levetid

5.5 år*

Resolution

640 x 480 or 320
x 240

Kamera Linse

VGA CMOS bilde
sensor

View Angle

Horisontal 102º

Power Supply

3V, CR123A
Lithium battery x
3

Bevegelsessensor
IR 16SL F1- Bevegelsessensor-Trådløs-Climax
Den nye generasjonen IR-16SL er en mikroprosessorstyrt PIR Motion Detektor
som gir kvalitetsdetektering. IR-16 har et kompakt sabotasjesikkert design og
bruker litiumbatteri med lang levetid. Sensoren sender lavt batterisignal og
regelmessige overvåkningssignaler for å sikre driftsstabilitet.

TEKNISKE DATA
Power Supply

Lithium AA
battery x 1

Available Frequencies

868.35MHz/
868.6375MHz

Range

10 meters

Battery Life

4.7* years
(868.35MHz)
4.0* years
(868.6375MHz)

Operating Temperature -10ºC til 50ºC

Røykvarsler Optisk Røykvarsler
SD-8-EL F1-Røykvarsler- Trådløs-Climax
Røykvarsleren som Rackit leverer er av lav profil og liten i størrelse. Den tar i
bruk det siste innen optisk kammerteknologi for å oppdage potensielt skadelige
røykpartikler. Den er mikroprosess-kontrollert og har 100 % pålitelighet. SD-8EL
tilbyr deg den beste sikkerhet og kvalitet du kan få under en potensiell
røykutvikling.

TEKNISKE DATA
Frequency

868MHz - F1

Power Supply

Alkaline AA x 3

Battery life

4.5 years*

Operating Temperature -10ºC to 45ºC
(14ºF to 113ºF)
Dimensions

105mm x 42mm

FG-Number

RVT-1004/11

Tastatur Trådløs
KP-23B F1-Tastatur-Trådløs-ClimaxKP-23B er et trådløst tastatur med opplyste knapper for enkel bruk selv på
nattestid. Tastaturet drives av litium batterier med fire års levetid.
KP-23B har synkronisert kommunikasjon slik at en kan bruke flere tastaturer på
samme installasjon, det betyr at det som gjøres på den ene tastaturet blir også
gjeldende på den andre. Med tastaturet kan en aktivere og deaktivere
sikkerhetssystemet samt å kvittere ut utløste alarmer fra systemet.
Et stilfullt tastatur som er enkelt å installere.

TEKNISKE DATA
Antenna

Two-way radio

Power Supply

Dimensions

80 x 116 x 20.5
mm

3V, CR2 Lithium
battery x 1

Battery Life

4 years

Varmesensor Trådløs
HD-9 F1-Varmesensor-Trådløs-Climax
HD-9 er en trådløs, fast 57°C varmedetektor med en temperaturføler på 8,3°C.
Med innebygd sirene utløser HD-9 en hørbar alarm når temperaturen stiger til
over 57 ° C eller stiger med 8,3 ° C eller mer per minutt. Sirene styrken er 95dB
på en meters avstand – mer enn nok til at du hører det når den blir utløst.

TEKNISKE DATA
Power

Alkaline AA x 3
(Batteries)

Humidity

up to 95% noncondensing

Battery life

3 years or over *

Dimensions

•Operating
temperature

-10° to 50°C

Ø 105 mm x 42
mm

Sirene Trådløs
SR-15 F1- Sirene-Trådløs-Climax
SR-15 er batteridrevet trådløs innendørs sirene. Med en sirene utgangsnivå på
102dB. SR-15. Aktiverer forskjellige alarmlyder for brann og innbrudd slik at den
informere brukerne om hvilken type alarm som har blitt utløst. Sirenen har
sabotasjesikring.

TEKNISKE DATA
Frequency

868 MHz - F1

Operating Temperature -10°C to 45°C

Power Source

Alkaline D
batteries x 4

Dimensions

Battery life

3.6 years*

Siren Output

102dB @ 1 meter

228 mm x 113
mm x 54 mm

Sirene Til innvendig stikk
SRAC-23 F1 - Sirene- Trådløs- til 220V stikk -ClimaxAC-drevet innendørs sirene SRAC-23 er helt ledningsfri og kobles til en hvilken
som helst standard stikkontakt. Bare plugg den i en stikkontakt, og
installasjonen er fullført. Du kan enkelt installere SRAC-23 på strategiske steder i
lokalene dine. Enheten har også et ekstra oppladbart batteri backup som
opprettholder driften av sirenen under eventuell strømstans.

TEKNISKE DATA
Power input

90-230VAC

Battery backup time

12 hours

Siren output

95 dB @ 1 meter

Dimensions

95 mm x 63 mm x
83 mm

Vannsensor Trådløs
WLS-15 F1 - Vannsensor-Trådløs- Climax
WLS-15-serien med trådløs sensor som detekterer vannlekkasje er designet for
å varsle deg før katastrofen skjer, målsetting er å redusere både risiko for
vannskader og skadeomfang dersom ulykken er ute. Det er en perfekt løsning
for å overvåke vannlekkasjer i kjeller, garasje, bad og kjøkken eller hvor som
helst sted vannlekkasje kan forekomme. WLS-15 kan også kobles til
tilleggsutstyr, utvidbar vannsonde eller vanndetekterende kabler for å detektere
vannlekkasje på områder som er vanskelig å se eller å komme til.

TEKNISKE DATA
Power Source

3V, CR123A
Lithium Battery x
1

Siren Output

95dB at 1 meter

Dimensions

95mm x 29.5mm
x 82.5mm

Rackit Kamera overvåking
Rackit kamera gir deg mulighet til å følge med selv om du ikke er tilstede.
I applikasjonen vil du i et enkelt brukergrensesnitt ha anledning til å se "live"
fra overvåket område samt å se "alarmklipp" dersom det har vært
bevegelser i overvåket område.
Kamera er en naturlig del av et moderne sikkerhetssystem og gir verdifull
informasjon i en alarmsituasjon. Kamera som er plassert ute vil gi tidlig
deteksjon av bevegelser på eiendommen og kan være avgjørende i forhold til
aksjon på alarm.
Kamera er også meget nyttig for å sjekke status på et område. Har jeg husket å
lukke garasjedøren? Er det brøytet fram til hytta? Man kan knytte kamera til
samme system fra flere adresser.
Få videovarsler med live innspilte videoer av høy kvalitet fra vår sky tjeneste.
Ved å benytte vår innebygde videoanalyse software kan systemet varsle deg om
det er mennesker, kjøretøy eller dyr som kommer inn på eiendommen din.
Dette er en av markedets mest effektive videoløsninger – og til en meget
konkurransedyktig pris.

Kamera Bullet
ADC-VC726 - Kamera-Utendørs/Innendørs-PoE-Alarm.com
Kompakt design og opptak i fantastisk HD-kvalitet gjør dette kameraet ideelt for
hjemme installasjon. Kameraet har en støvresistent ytterramme med en IP66
rangering og Power over Ethernet (PoE)-kapabilitet. Kameraet er utstyrt med IR,
noe som gir et godt bilde av overvåket område også i mørke. Man kan lage opp til
3 alarmsoner i hvert bilde noe som gjør at en kan benytte kameraene som en del
av alarmanlegget med varsling ved bevegelse i bildet.

TEKNISKE DATA
Live Resolution

1280x720, 640x360, 320x180, and 176x100

Recording Resolution

1280x720

Simultaneous viewers

6

Max Power consumption

12V DC 10% 5W PoE (802.3af)

Dimensions

70x154.2x60.5mm (LxWxH)

Weight

500g (1.1 lbs)

IR range

Up to 30 meters (-95 feet)

Low-light sensitivity

0 lux with IR

Kamera Dome
ADC-VC826 - Kamera-Dome- PoE- Alarm.com
ADC-VC826 fra Alarm.com er et høyytelse dome kamera optimalisert for innendørs
og utendørs videoovervåking. Diskret kompakte design og den enestående
videokvalitet i HD gjør kameraet ideelt for både kommersielle og private
videoinstallasjoner. Kameraet har et vandalsikkert utvendig forings rør med en
IP67-karakter og Power over Ethernet (PoE) -funksjoner.

TEKNISKE DATA
Live resolution options

1920x1080, 1280x720, 640x360

Recording resolution

1920x1080, 1280x720

Recording compression

H.264

Image sensor

1/2.8" Progressive Scan CMOS

Lens

2.8 mm, F1.6

Angle of view

108°

Angle Adjustment

Pan: 0 - 355°; Tilt: 0 - 75°; Rotation: 0 - 355°

Low-light sensitivity

0 lux with IR

Kamera Utendørs Wi-Fi
ADC-V723W-C/G-EU - Kamera-Utendørs/innendørs-WiFi- Alarm.com
Alarm.com ADC-V723 er et 1080p, HD, innendørs / utendørs sikkerhetskamera.
ADC-V723 var designet for å kunne ta gode videoopptak under lave lysforhold.
ADC-V723 har en IP66-karakter og er værbestandig, støvtett og ideell for å ta bilder
hjemme eller i bedriften. 117° field of view
Ved å benytte vår innebygde videoanalyse software kan systemet varsle deg om
det er mennesker, kjøretøy eller dyr som kommer inn på eiendommen din.

TEKNISKE DATA
Maximum resolution

1920x1080

Simultaneous viewers

10

Max power consumption

12 V DC, 5 W

Dimensions (WxH)

2.4” x 4.4”

Wireless connectivity

WiFi (2.4 GHz or 5 GHz)

Angle of view

117° field of view

Low-light sensitivity

0 lux with IR

Spredning

36° IP-gradIP66

IR range

Up to 12 meters (~40 feet)

Ethernet connection

No

Lens

4.0 mm, F2.1

Kamera Innendørs Wi-Fi
ADC-V522IR-C/G-EU - Kamera-Innendørs-WiFi- Alarm.com
Dette IR kamera er et innendørs nattsyns kamera designet spesifikt til å fungere
med Rackit Smart Alarms video service. En kan med denne løsningen alltid få "live"
bilder fra boligen uansett hvor du befinner deg i verden.
Har du små barn hjemme, så kan dette kamera også være nyttig å bruke sammen
med babysitter alarm.

TEKNISKE DATA
Live Resolution

1280x960, 800x600, 640x480, 320x240, 176x144

Recording Resolution

1280x800, 600x400, 300x200

Recording Quality

High and medium compression choice

Recording Compression

H.264, MPEG-4

Video Sensor

1/3.2" CMOS, 1280x800

Iris

Fixed iris, F2.2

Focus Lenght

F=2.38 mm

View Angle

112º (Horisontal) 100º (Vertical)

Low Light Detection

0 lux with IR on

Dimensions (L x W x H)

2.76", 1.65", 383"

Video opptaker Harddisk
ADC-SVR122 - Video opptaker-Alarm.com
ADC-SVR122 Video Recorder er designet spesielt for å fungere sammen med
Alarm.com Cloud baserte videotjeneste. Her får en profesjonell lokal
videolagringsløsning 24/7/365.
Med Stream Video Recorder kan du koble opp til åtte Alarm.com-videokameraer
for kontinuerlig opptak. Opptakene kan avspilles via ADC software på dine digitale
flater.

TEKNISKE DATA
Compatible Cameras

ADC-VC826, ADC-V722W, ADC-VS121, ADC-V522IR, ADCVC726

Transcoded playback

MPEG4 H.264

Speed control

1x, 4x, 8x, 16x

HDD bay

1 Bay (500GB or 1TB of storage)

Drive Type

2.5" SATA (Western Digital purple series)

Ethernet connection

0Base-T/100BaseTX (RJ45)

HDMI and USB connections

Locally view live and recorded video

Cooling

Fanless Thermal Heat Sink

Dimensions

3.5 x 3.5 x 5.8” (88 x 88 x 146.7 mm)

Operating temperature

32⁰-104⁰F (0⁰-40⁰C)

Storage temperature

-13⁰ to 158⁰F (-25⁰ to 70⁰C)

Operating humidity

20%-95% RH (non-condensing)

Power adaptor

12V DC 1.5A with UL/CE/FCC certification

Video Analog Omformer
ADC-VS121 - Video analog omformer- Alarm.com
ADC-VS1 er en analog-til-IP videoserver utviklet spesielt for å fungere med
Alarm.com-hostet videotjeneste. Dette gir en profesjonell overvåkningsløsning
uten kompleksiteten i tradisjonelle ITV-systemer. ADC-VS1 lar nye eller
eksisterende analoge ITV-kameraer overvåkes på en Alarm.com-videokonto.
Live- og innspilt video av høy kvalitet er tilgjengelig for kunder via nettlesere på PC
og mobiltelefoner eller gratis nedlastbare applikasjoner for iPhone, Blackberry og
Android-enheter.

TEKNISKE DATA
Live resolution options

704x480, 352x240, 176x120

Recording resolution options

704x480, 352x240, 176x120

Live quality

High, medium and low compression options

Recording quality

High and medium compression options

Recording compression

H.264, MPEG-4

Image adjustments

Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure

Video motion detection

3 windows, adjustable sensitivity and threshold

Digital input trigger

No

Ethernet connection

10/100 Mbps RJ-45

Password authentication

“Digest” authentication

Max power consumption

12V DC, 5W

Rackit Smartdør
Rackit smartdør - elektronisk dørlås og dørklokkekamera tilknyttet
Alarm.Com APP løsning.
Med elektronisk dørlås administrerer du tilgangen til hjemmet ditt helt
nøkkelfritt. Låsen brukes samtidig til å slå alarmen av, og du kan legge inn hele
9 unike brukere med egen kode.
Låsen har et elegant design og er spesialkonstruert for å håndtere Nordisk
klima.
I vår Rackit applikasjon kan du be om varsling ved bruk og definere både
brukere, adgang og tidspunkt på en enkel måte.
Dørklokkekameraet har både kamera, detektor og 2-veis tale. Når noen ringer
på kan du via applikasjonen og din telefon eller nettbrett både se, høre og
snakke til den som er på utsiden av døren.
Ønsker du å slippe inn de besøkende kan du med et tastetrykk låse opp døren
og gi adgang.
Låsen kommuniserer med egen Z-Wave chip. Dørklokkekameraet strøm
forsynes av 8-12v og kommuniserer over WiFi.

Elektronisk Dørlås Sort
4512591 - Elektronisk dørlås-IDlock - 150 S
ID Lock er markedets mest moderne og driftssikre digitale dørlås for
ettermontering.
Låsen har et bra Nordisk design. Glem nøkkelen for godt og styr adgang til deg
selv og familien via app, adgangsbrikke eller kode. Låsen kan selvsagt også brukes
til å betjene alarmen.

TEKNISKE DATA
Z-Wave

Supports Z-Wave with add-on module

Power Supply

8x AA Alkaline Battery (9V contact points for emergency
power)

Dimensions

337x60x18mm (H x W x D)

Lockbox

Material: Stainless steel. Quality: A2 and better iht
ISO3506. Temperature: -40 - +85 °C
IP-degree: IP55

Battery Life

With 8 batteries under normal use in optimal conditions:
ca. 12 months. With Z-Wave- modul ca. 8-10 months.

Usercodes

9 different codes

Elektronisk Dørlås Sølv
4512590 - Elektronisk dørlås- IDlock - 150 Sølv
ID Lock er markedets mest moderne og driftssikre digitale dørlås for
ettermontering.
Låsen har et Nordisk design. Glem nøkkelen for godt og styr adgang til deg selv
og familien via app, adgangsbrikke eller kode. Låsen kan selvsagt også brukes til
å betjene alarmen.

Elektronisk Dørlås Hvit
4512592 - Elektronisk dørlås-IDlock - 150 Hvit
ID Lock er markedets mest moderne og driftssikre digitale dørlås for
ettermontering.
Låsen har et Nordisk design. Glem nøkkelen for godt og styr adgang til deg selv
og familien via app, adgangsbrikke eller kode. Låsen kan selvsagt også brukes til
å betjene alarmen.

Dørklokkekamera Slim
ADC-VDB105-C - Dørklokkekamera - Silver - Slim HD Kamera - Sky Bell
ADC-VDB105-C - Dørklokkekamera - Bronze - Slim HD Kamera - Sort - Sky Bell
Sky Bell er en smart video-dørklokke hvor du kan se, høre og snakke til besøkende
som står ved døren uansett om du er hjemme, på jobb eller på ferie. Sky Bell gir
deg en kontroll, bekvemmelighet og sikkerhet. Dersom du samtidig har ID-Lock
med Z-Wave montert kan en samtidig betjene låsen og gi adgang.
Sky Bell er utstyrt med sensor som kan detektere bevegelser på utsiden av døren.
Hendelsene blir lagret, og er tilgjengelig for eier på dennes brukergrensesnitt og
applikasjon.

TEKNISKE DATA
Video Camera

180º View angle, auto-scale, full color

Nightvision

Infrared

Audio

Omni-directional microphone

Motion sensor

Detects movement up to 2,4m distance

Dimensions and weight

(W x H x D; Weight): 3.65 x 12.2 x 2.86 cm; 56.7g

Required Power

Power: 8.36VAC, 10VA or 12VDC, 0.5 to 1.0A wired to pre
existing doorbell.

Wi-Fi

Compatible with Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz up to 150
Mbps

Upload Bandwith

2 Mbps required

Resolution

720p

Dørklokkekamera Rund HD
ADC-VDB101 - Dørklokkekamera- Silver - Rund HD Kamera - SkyBell
ADC-VDB101 - Dørklokkekamera- Bronze - Rund HD Kamera - SkyBell
Sky Bell er en smart video-dørklokke hvor du kan se, høre og snakke til besøkende
som står ved døren uansett om du er hjemme, på jobb eller på ferie. Sky Bell gir
deg en kontroll, bekvemmelighet og sikkerhet. Dersom du samtidig har ID-Lock
med Z-Wave montert kan en samtidig betjene låsen og gi adgang.
Sky Bell er utstyrt med sensor som kan detektere bevegelser på utsiden av døren.
Hendelsene blir lagret, og er tilgjengelig for eier på dennes brukergrensesnitt og
applikasjon.

TEKNISKE DATA
Video Camera

180º View angle, auto-scale, full color

Nightvision

Full color for HD, and Infrared for Slim Line

Audio

Omni-directional microphone

Motion sensor

Detects movement up to 2,4m distance

Dimensions and weight

(W x D; Weight): 7.1 x 2.2 cm; 53.8g

Required Power

Power: 8.36VAC, 10VA or 12VDC, 0.5 to 1.0A wired to pre
existing doorbell.

Wi-Fi

Compatible with Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4 GHz up to 150
Mbps

Upload Bandwith

2 Mbps required

Resolution

1080p/720p

Fjernstyringsmodul Dørlås
4512597 - Elektronisk dørlås-fjernstyring-150 Z-wave modul - IDlock
ID Lock er den perfekte elektroniske dørlåsen til smarte hus. Med denne
tilleggsmodulen som enkelt monteres i dørlåsen kan man knytte ID Lock opp
mot Rackit Sikkerhetssystem slik at du kan styre låsen ved bruk av app eller
automasjon. Du vil også få oversikt på om døren er låst/åpen, batteristatus og
du kan motta meldinger når døren åpnes/lukkes hvis ønsket.

TEKNISKE DATA
Z-wave-version

Z-Wave Plus

Compatebility

IDlock 101, IDlock
150

Dørklokke Digital adapter
ADC-VACC-DB-A - Dørklokke adapter - Skybell
Dette adaptere vil gjøre en digital dørklokke kompatibel med SkyBell HD eller
SkyBell Trim Plus. Den digitale innvendige ringeklokken blir synkronisert med
SkyBell. Når noen trykker på SkyBell vil også den digitale ringeklokken inne ringe
samtidig.

Garasjeportåpner Aeotec
4512387 - Garasjeportåpner- Gen5 - Z-wave - Aeotec
Garasjeporter kan integreres i smarthus-systemet med Aeotec
garasjeportåpner. Enheten kan kobles opp mot de aller fleste motoriserte
garasjeporter som har impulsinngang. Magnetkontakten forteller deg til enhver
tid om garasjedøren er åpen eller stengt.

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave, 868,4
MHz

Sensor

CR2 3V lithium
battery

Power

230V 5V
powersupply
included

Power usage

(standby) up to
1W

Type

ZW062-C

Rackit Lys og Varmestyring
Lys og varmestyring - Ta kontroll over alle dine lysbrytere, dimmere og
termostater med Rackit energistyring.
Med Rackit lysstyring kan du med et enkelt tastetrykk slå av eller på alle lysene i
boligen din. Du kan også sette opp dine egne lys planer med ønsket predefinert
lyssetting i henhold til tidstabell personlige valgte scenario, for eksempel,
filmkveld, nattmodus, dempet, normal, vaskebelysning eller andre ønsker.
Med Rackit varmestyring kan du styre dine termostater. En kan enkelt sette opp
en varmeplan etter eget ønske. Sett ønsket temperatur når du er hjemme,
sover, på jobb eller ferie. Dette gir deg optimal temperatur og samtidig fokus på
ENØK.
Termostatene kan også inngå i smartstyring med forhåndsprogrammerte
scenario. En kan samtidig sette opp smarte kombinasjoner hvor f.eks. alle lys
skal automatisk på dersom innbrudd eller brannalarmen er utløst.

Smart Termostat Heatit
5430499 - Smart Termostat - Heatit
Heatit Z-Wave er en elektronisk termostat for elektrisk gulv-varme. Monteres i
standard veggboks. Termostaten har en innebygd Z-Wave brikke som kan kobles
opp mot styringssystemer.
Heatit Z-Wave er utstyrt med en polt bryter og passer inn i de fleste rammer som
brukes i Norge (System 55, Elko RS16, Schneider Exxact og Norvesco). Termostaten
tåler en belastning på maks 16A/3600W ved 230V. Ved høyere belastning må
termostaten styre en kontaktor. Termostaten kan tilkobles to eksterne følere.
Heatit leveres standard i hvit utførelse - kan også leveres med sort utførelse.

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave - 868,4Mhz

Chip

Z-Wave 500 chip

Power

230V 50/60Hz

Max load

3600W (resisting load), 750W self restricting heating cable

Max power

16A

Switch

1 Pole switch

Included

Floor sensor El-nr. 54 301 07

IP-class

IP 21

Min/Max work temperature

5°C - 40°C

Termostat Plastkit Sort
5430446 - Smarttermostat-Sort plast kit til Heatit
Dersom det er ønskelig med sort utførelse på termostaten ordner dette plast
kittet ønsket. En bytter ut den hvite rammen på Smart-termostat HeatIt med det
sorte. Plast kittet kan kombineres slik at man kan ha hvit ramme og sort front,
eller omvendt.

TEKNISKE DATA
Color

Black RAL 9011

Material

Plastic

Temperatursensor Alarm.com
ADC-S2000-T-RB - Temperatursensor - Z-Wave - ADC
Temperatur sensoren måler aktuell temperatur i overvåket område. Egner seg
godt til å se temperatur på hytte eller kjølerom.

TEKNISKE DATA
Included accessories

CR123 Battery
Double-sided
adhesive tape
Finishing Nail

Dimensions LxWxH

33mm, 21mm,
51mm

Operating Temperature 0°C to 35°C

Install options

Nail or adhesive
tape

Power

Battery powered,
3+ year battery
life

Z-Wave

Z-Wave Plus
Certified

Smartbryter Fibaro
4512444 - Smart bryter- Singel switch 2 Z-wave - Fibaro
Trådløst av/på-relé til installasjon i standard koblingsbokser eller andre steder
hvor det skal benyttes en kurs med maksimal last på 1840W. Releet kan skru av,
eller på, den tilkoblete enheten, enten trådløst eller gjennom bryteren som er
koblet til den.

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave,
868,4MHz

Max Load

Power Supply

100 - 240V 50Hz

Dimensions (L x W x H) 42,5 x 38,25 x
20,3mm

Operating Temperature 0 - 35°C

8A for 240V
(Resistant load)

Smartdimmer Fibaro
4512380 - Smartdimmer-Fibaro Dimmer 2 Z-wave - Fibaro
FIBARO Dimmer 2 er en trådløs dimmer som virker på de fleste typer lyskilder.
FIBARO Dimmer 2 monteres bak eksisterende lysbryter slik at du får trådløs
styring av lysene med dimmefunksjon. Enheten kan kobles til kabler med to
eller tre ledere. Dimmeren kan slå av/på samt dimme den tilkoblede lyskilden
enten trådløst eller via vegg bryteren.

TEKNISKE DATA
Current

100-240 V
50/60Hz

Power Output

<1.3W

Dimensions (L x W x H)

42.5 x 38.25 x
20.3

Operating Current

0.25-1.1A

Radio protocol

Z-Wave

Z-Wave Radio Range

Up to 50m
outside, up to
30m inside

Active Element

semi conducting
elektronic switch

Bunnlast Fibaro
4512372 - Bunnlast - Fibaro bypass 2 - Fibaro
FIBARO Bypass 2 er et tilleggsprodukt til FIBARO Dimmer 2. Bypass (bunnlast)
gjør det mulig å dimme lyskilder med et minimalt strømforbruk, som for
eksempel 0,5W LED
Benyttes ikke FIBARO Bypass 2 vil dimmingen bli svært liten på LED kilder som
trekker lite strøm.

TEKNISKE DATA
Current

230V AC 50Hz

Operating Temperature 0°C - 35°C

Dimensions (L x W x H)

31 x 21,6 x 13mm

Power Consumption

<1,4W

Smart plugg Fibaro
4512446 - Smartplugg Z-wave - Fibaro
FIBARO Wall Plug er en veggplugg som lar deg trådløst styre det som er koblet til
den. FIBARO Wall Plug er med sin unike strømmålingsfunksjon en intelligent
plug & play veggplugg. Unikt design og ekstremt kompakt. Veggpluggen kan
kontrollere en enhet på maksimalt 2500W

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave,
868,4MHz

Power Consumption

Up to 1,6W

Current

230V AC 50Hz

Over Heating

Max Load

11A/230V
(resistant load)

Disconnects at
105°C

Smartdimmer Q-light
1414141 - Smartdimmer- Zero dimmer Z-wave - Q-light
ZeroDim Smart er optimalisert for LED belysning, med Z-Wave kommunikasjon.
Mulighet for å tilpasse minimumsnivå ned til 0% via trimmingspotmeter.
Dimmeren kommer i hvit utførelse, men Alu og Sort er tilgjengelig i servicepakker
som tilvalg. Monteres i vegg boks eller på veggs ramme, singel montert eller i RS16
kombinasjons ramme.
Anbefales sammen med Q Light - LED belysning, for best mulig
dimmefunksjonalitet.

TEKNISKE DATA
Current

230V

Effect

350VA

Technology

LED/Z-Wave

Dimmable

Yes

Surface

White

Certifications

CE

Smartdimmer 2pol Q-Light
1400441 - Smartdimmer 2pol Zero dimmer Z-wave - Q-Light
Zerodim Smart er optimalisert for LED belysning, med Z-wave kommunikasjon.
Mulighet for å tilpasse minimumsnivå ned til 0% via trimmingspotmeter.
Dimmeren kommer i hvit utførelse, men Alu og Sort er tilgjengelig i
servicepakker som tilvalg. Monteres i vegg boks eller på vegg ramme, singel
montert eller i kombinasjonsramme RS16. Anbefales sammen med Q Light LED belysning, for best mulig dimmefunksjonalitet.

TEKNISKE DATA
Current

230V

Dimmable

Yes

Effect

350W

Surface

White

Technology

LED/Z-Wave

Certification

CE

Smartdimmer Q-Light
1414140 - Smartdimmer - Mini puck Z-wave - Q-ligth
Smart Puck Dimmer er en LED dimmer med Z-Wave kommunikasjon. Dimmeren
er optimalisert for LED belysning, men fungerer også med glødelamper og
halogen. Smart Puck kan også betjenes manuelt uavhengig av smarttelefon,
men da via impulsbryter.
Anbefales sammen med Q Light - LED belysning, for best mulig
dimmefunksjonalitet.

TEKNISKE DATA
Current

230V

Dimmable

Yes

Effect

2-350W

Certification

CE

Technology

LED/Z-Wave

Smartbryter stor last Aeotec
4512389 - Smartbryter stor last - Heavy duty switch Gen5 Z-wave - Aeotec
Aeotec Heavy Duty Smart Switch gir deg full kontroll over dine strømkrevende
enheter og installasjoner, enten manuelt eller via egendefinert ukes program. Du
kan umiddelbart spare penger ved å benytte enheten til å overvåke
strømforbruket og skru enhetene av og på når det er ønskelig. Enheten kan
rapportere om strømforbruket slik at du har full oversikt.
Aeotec Heavy Duty Smart Switch kan brukes på produkter og installasjoner med
last på inntil 40A.

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave, 868,4MHz

Current

230V AC 50Hz

Max Load

40A (resistant load)

Operating Temperature

5°C - 40°C

IP-Class

IP 44

Dimensions (L x W x H)

130 x 118 x 35mm

Type

ZW078-C

Certifications

Z-Wave Plus, CE

Roller Shutter Fibaro
4512449 - Roller shutter2 - Z-wave - Fibaro
Fibaro Roller Shutter 2 er et trådløst motorrelé til styring av motorer med
elektronisk eller mekanisk bryter. Innebygd kalibrering gir mulighet for presis
posisjonering på markiser, rullegardiner eller persienner.

TEKNISKE DATA
Protocol

Z-Wave, 868,4 MHz

Current

110 - 230V 50/60Hz

Motortype

Supports motors with one-fase AC motors

Switch Types

Supports electric and mechanical switches

Overheating

Disconnects at 105°C

Mounting

Mounts inside wallbox Ø = 50mm, depth = 60mm

Type

FGR-222

Certification

Z-Wave Plus, CE, RoHS 2011/65/EU, RED 2014/53/EU

Rackit Smart Velferd
Velferd, Alarm og Hjemme Automasjon i en og samme løsning.
Fremtidens Smart Hjem må være egnet for beboere i alle livets faser.
Rackit` s velferdsløsning er modulbasert, og funksjonaliteten kan enkelt endres
i takt med beboernes behov.
Vår løsning for velferdsteknologi skal være med på å bidra til økt sikkerhet og
livskvalitet for brukerne, slik at eldre kan bo lengre hjemme i egen bolig.
Vi ønsker med våre løsninger å kunne gi pårørende bedre oversikt og trygghet.
Få daglig oversikt som pårørende over brukerens døgnrytme:
hvor mye tid som brukes i sengen
hvor mye tid som brukes i favorittstolen
hvor mye den eldre er ute av huset
antall toalettbesøk
hvor ofte kjøleskapet åpnes
når ble pilledispenser sist åpnet
24/7-365 Alarmtjeneste
Intelligente algoritmer i systemet lærer seg det daglige forventede
aktivitetsnivået til brukeren i boligen, og vil selv kunne rapportere avvik og
sende varsler til pårørende ved avvik.

Velferdskamera Rackit
ADC-V622-4P-INT- HD Velferdskamera med toveis tale
Rackit Velferdskamera er et topp moderne smart sikkerhetskamera, med toveis
kommunikasjonsenhet, aktivitetssensor.
ADC-V622 er et av Alarm. Coms flaggskipskamera. Dette vidvinkelkameraet,
designet for avansert videoovervåking, skiller seg ut gjennom fremtidsrettede
funksjoner og et moderne design.
Brukerne kan se i hele 180 ° -visningen og kan overvåke store områder uten å
måtte kjøpe flere kameraer.
Med et enkelt knappetrykk på toppen av kameraet kan en bruker sette i gang et
video- og toveis lydanrop med Rackit-appen.

TEKNISKE DATA
Audio

2 way - Tap to call ou

IR night vision

yes

Linse

180° FOV

Camera

HD 1080 Digital pan/tilt/zoom

Power Supply

PoE

Backup Battery

No

Dimensions

Sensormatte Rackit
ADC-HPGW-G5RF13GL12- Sensormatte for seng og stol
Daglig oversikt for den pårørende over brukerens døgnrytme.
- Hvor mye tid som brukes i sengen
- Hvor mye tid som brukes i favorittstolen
Hvis bruker ikke står opp innen klokken, ikke har lagt seg innen klokken, ikke
kommer tilbake til sengen etter toalettbesøk, får du som pårørende varsel om
dette i din APP.
SENSORMATTEN MÅ TILKNYTTES - DC-23 F1 868M

TEKNISKE DATA
Frequency

433 MHz / 868 MHz

Power Source

CR2 3V 850mAh Lithium battery x 1

Operating Temperature

-10°C to +50°C (14°F to +122°F)

Operating Humidity

Up to 85% non-condensing

Operating Temperature

-10º C to 45ºC (14ºF to 113ºF

LED belysning Q-Light
Q Light belysning - kombinert med Rackit lysstyring for beste resultat
Q-Light er en Norsk produsent av premium belysningsprodukter.
Produktene er moderne og tidløse, og av meget høy kvalitet.
Det kan være utfordrende å få til en stabil dimming av LED belysning, og en av
hovedgrunnene til dette er at det ikke er en standard, men flere typer LED
belysning i det Norske i markedet.
Her er det viktig å snakke med elektriker i forkant av installasjon.
Rackit anbefaler at du benytter Q Light belysning til din bolig, da vil vi kunne gi
garanti for at dimmere og automatikk fungerer optimalt.
Her er et lite utvalg av de Q Light produktene vi forhandler.

FÅ TILSENDT Q- LIGHT PRODUKT KATALOG FOR STØRRE
UTVALG AV PROFFESJONELLE BELYSNINGS PRODUKTER

Leo Tilt - Hvit Q-Light
QLI10115 - LED Spot - Leo Tilt - Q-Light
Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight, for innendørs og utendørs bruk.
Moderne og funksjonell design.
Leo Tilt er IP54 og er pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde.
Byggehøyde er kun 33mm og utskjæringsmålet er 83mm. Leo Tilt benytter nyeste
generasjon Citizen chip og gir hele 650 lumen med bare 7W systemeffekt. Med
Ra92 og 2700K lysfarge har du en høykvalitets downlight som passer i 30mm
downlightkasse.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3200721

Overflate

Hvit

Teknologi

LED

Effekt

7W

Fargetemperatur

2700K

Fargegjengivelse

Ra92

Lysmengde

500lm

Spredning

36° IP-gradIP54

Leo Tilt - Sort Q-light
QLI10110 - Led spot - Leo Tilt - sort - Q-Light
Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight, for innendørs og utendørs
bruk. Moderne og funksjonell design.

El. nummer

3200723

Leo Tilt - Børstet Stål Q-Light
QLI10111 - Led spot - Leo Tilt - børstet- Q-Light
Lavtbyggende justerbar Premium LED downlight, for innendørs og utendørs
bruk. Moderne og funksjonell design.

El nummer

3200722

Leo Deep - Hvit Q-Light
QLI10130 - Led spot- Leo Deep - Hvit - Q-Light
LEO DEEP DTW er utstyrt med blendingsfri Micro-Prism Technology-linse. IP54
klassifisering kombinert med pulverlakkert overflate, inviterer til et stort
bruksområde. Downlighten leveres komplett med dimbar driver og
hurtigkobling inkludert i prisen.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3280000

Fargetemperatur

2700K

Overflate

Hvit

Fargegjengivelse

Ra92

Teknologi

LED

Lysmengde

2 x 500lm

Effekt

7W

Spredning

36° IP-gradIP54

Leo Isola - Hvit Q-Light
QLI10141 - Led spot- Leo Isola- hvit - Q-Light
Lavtbyggende downlight som kan monteres direkte i isolasjonen. Utstyrt med
blendingsfri MicroPrism Technology linse. Nemko Godkjent.
Leo Isola er IP54 og pulverlakkert, noe som inviterer til et stort bruksområde.
For innendørs og utendørs bruk.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3200724

Fargegjengivelse

Ra92

Overflate

Hvit

Lysmengde

500lm

Teknologi

LED

Spredning

36° IP-gradIP54

Effekt

7W

Fargetemperatur

2700K

Dorado Uno - Hvit Q-Ligth
QLI10158 - Led spot- Dorado Uno - hvit - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3234251

Overflate

Hvit

Teknologi

LED

Effekt

7W

Fargetemperatur

2700K

Fargegjengivelse

Ra92

Spredning

36° IP-gradIP54

Lysmengde

500lm

Dorado Uno - Sort Q-Light
QLI10159 - Led spot - Dorado Uno - sort - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

El nummer

3234252

Dorado Duo - Hvit Q-Light
QLI10160 - Led spot - Dorado Duo - hvit - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3234253

Overflate

Hvit

Teknologi

LED

Effekt

2 x 7W

Fargetemperatur

2700K

Fargegjengivelse

Ra92

Lysmengde

2 x 500lm

Spredning

36° IP-gradIP54

Dorado Duo - Sort Q-Light
QLI10161 - Led spot - Dorado Duo - sort - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

El nummer

3234254

Dorado Trio - Hvit Q-Light
QLI10162 - Led spot - Dorado Trio - hvit - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

TEKNISKE DATA
El-nummer

3234255

Overflate

Hvit

Teknologi

LED

Effekt

3 x 7W

Fargetemperatur

2700K

Fargegjengivelse

Ra92

Lysmengde

3 x 500lm

Spredning

36° IP-gradIP54

Dorado Trio - Sort Q-Light
QLI10163 - Led spot - Dorado Trio - sort - Q-Light
Lavtbyggende downlight med gyro funksjon som leveres med enkel, dobbel og
trippel lyskilde. Ekslusivt design. Lett å plassere i ethvert miljø.
Futuristisk design, lett å plassere i ethvert miljø og leverer lysstyrke etter behov.
Denne lampen er arkitektens drømmelampe. Lampen leveres i 3 utgaver: singel,
dobbel og trippel lyskilde.

El nummer

3234256

Skap &
nettverk
Media Rack
Nettverksutstyr
WiFi
Kabel & Festemateriell

Rackit MediaRack
Vårt MediaRack har et tidløst design og er det naturlige samlingspunktet for
alle dine tekniske enheter. Løsningen fra Rackit øker driftssikkerheten,
reduserer brannrisikoen og tilrettelegger for en strømlinjeformet og enklere
installasjon.
Mediarack leveres både innfelt eller rett på vegg. MediaRack levers i 60 cm. eller
90 cm. høyde, alle er i 10" rackutførelse. Mediarack er designet og produsert i
plast for best mulig trådløs kommunikasjon.
MediaRack leveres med flere alternative dør utførelser. Med et godt nordiske
design passer MediaRack godt inn i de fleste interiør.
Et MediaRack fra Rackit gir deg mulighet til å samle alle sentraler, rutere,
dekodere og forsterkere på en sikker, elegant og ryddig måte – dette er den
naturlige plassering av både hjemmesentralen fra din bredbåndleverandør og
alt annet telekom utstyr i hjemmet.
Rackit har i samarbeid med ledende produsenter tilpasset alt utstyr som skal
inn i MediaRack til å optimalt passe og fungere sammen for 10" rack montasje.
Dette muliggjør en standardisert og fagmessig utførelse av svakstrøms
installasjoner i boliger og bedrifter.

RACKIT SYSTEM DESIGN - DEN NYE BOLIG STANDARDEN

MediaRack "60" Innfelt
HJ6010 - MediaRack 60- tilpasset 10" rackmontasje - Rackit
60´skapet passer godt for leiligheter og de fleste boliger. Skapet leveres med to
hyller og skuffemodul for 10″ rackutførelse. Det er flere utstyrsvalg tilgjengelig - alt
etter konkrete ønsker og behov.
Med moderne, tidløst design og flere fargevalg for front og dører kan en også
plassere løsningen sentralt i boligen. Velg blant fire ulike dørfronter: Høyglans hvit,
glass, sotet glass og høyglans sort.
Skapet monteres på vegg – innfelt, delvis innfelt eller rett på vegg. Det riktige og
sikre samlingspunkt for kvalitetssikret sentralterminering.

TEKNISKE DATA
Dimensions

60 x 32 x 27cm (H x W x D)

Plastic type in cabinet:

ABS matt

Weight

7kg

Steeltype Rackmodule:

Aluzinkplate

Doorfront

white, glass, and dark tinted.

Connections

Up to 20 x 20/16 mm pipes

Included

1x double socket type F.
2x Shelf for 10" Rack solutions

MediaRack "90" Innfelt
HJ9010 - MediaRack 90- tilpasset 10" rackmontasje- Rackit
90 skapene passer godt for større boliger. Skapet leveres med tre hyller og
skuffemodul for 10″ rackutførelse. Det er flere utstyrsvalg tilgjengelig alt etter
konkrete ønsker og behov.
Med moderne, tidløst design og flere fargevalg for front og dører kan en også
plassere løsningen sentralt i boligen. Velg blant tre ulike dørfronter: Høyglans hvit,
glass og sotet glass.

Skapet monteres på vegg – innfelt, delvis innfelt eller rett på vegg. Det riktige og
sikre samlingspunkt for kvalitetssikret sentralterminering.

TEKNISKE DATA
Dimensions

90 x 32 x 27cm (H x W x D)

Plastic type in closet:

ABS matt

Weight

9kg

Steeltype Rackmodul:

Aluzinkplate

Doorfront

white, glass, and dark tinted.

Connection

Up to 30 x 20/16 mm Pipes

Included

1x double socket type F.
3x Shelf for 10" Rack solutions

MediaRack Veggmontert "60"
HJ0030 - MediaRack 60- for veggmontasje-Rackit
60 skapet passer godt for leiligheter og de fleste boliger. Skapet leveres med to
hyller og skuffemodul for 10″ rackutførelse. Det er flere utstyrsvalg tilgjengelig, alt
etter konkrete ønsker og behov.
Med moderne, tidløst design og flere fargevalg for front og dører kan en også
plassere løsningen sentralt i boligen. Velg blant tre ulike dørfronter: Nordic hvit,
Nordic gass og Nordic sort.
Skapet monteres på vegg.
Et sikkert samlingspunkt for kvalitetsikret sentral terminering.

TEKNISKE DATA
Dimensions

60 x 32 x 24cm (H x W x D)

Plastic type in cabinet:

ABS matt

Weight

7kg

Steeltype Rackmodule:

Aluzinkplate

Doorfront

white, glass, and dark tinted.

Connections

Up to 20 x 20/16 mm pipes

Included

1x double socket type F.
2x Shelf for 10" Rack solutions

Dør til MediaRack 60 Høyglans hvit
HJ6000 - Dør til skap "60"-Høyglans hvit- Rackit
Hvit dør til "60" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du selv kan
velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

62,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

High gloss White

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 60 Sotet Glass
HJ6001 - Dør til skap "60"-sotet - Rackit
Sotet Glass "ABS" dør til "60" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at
du selv kan velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

62,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

Dark Tinted

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 60 Høyglans Sort
HJ6003 - Dør til skap "60"- Høyglans sort - Rackit
Sort dør til "60" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du selv kan
velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

62,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

High gloss Black

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 60 Glass
HJ6002 - Dør til skap "60"-Glass - Rackit
Glass "ABS" dør til "60" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du
selv kan velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

62,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

Glass

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 90 Glass
HJ9002 - Dør til skap "90"-Glass- Rackit
Glass ABS dør til "90" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du
selv kan velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

92,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

Glass

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 90 Høyglans hvit
HJ9000 - Dør til skap "90"- Høyglans hvit - Rackit
Høyglans hvit dør til "90" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du
selv kan velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

92,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

High gloss White

Plastic type door:

ABS

Dør til MediaRack 90 Sotet Glass
HJ9001-Dør til skap "90"- Sotet - HJ9001
Sotet Glass dør til "90" MediaRack. Døren kan monteres begge veier slik at du
selv kan velge om det skal åpnes ifra høyre eller venstre.

TEKNISKE DATA
Dimensions

92,2cm x 35,7cm
(L x W)

Depth from wall

2cm

Color

Dark Tinted

Plastic type door:

ABS

Hylle forsterket MediaRack 60-90
HJ05 - Hylle forsterket - Til 60-90 skap
Forsterket hylle er laget for både "60" og "90" skap hvor du kan sette inn diverse
enheter som for eksempel en TV dekoder, Apple TV eller en forsterker til
integrert lyd.

TEKNISKE DATA
Color

Matte Black

Rack support

"10" Rack
solutions

Plastic:

ABS

Rackit Nettverk
Ethvert sikkert og moderne hjem trenger et stabilt godt nettverk for å
fungere optimalt.
Et riktig dimensjonert nettverk krever både kablede nettverkspunkt og WiFi
soner. Rackit gir deg begge deler. Du får med vår MediaRack en løsning som
samler alle de tekniske enhetene dine på et sted.
Rackit Switch og Rackit Patch leveres i 10" rackutførelse som passer perfekt i
Mediarack. Du kan komponere dine egne nettverkspakker alt etter ditt behov.
Rackit har i tillegg også tilpasset alarmer, forsterkere til 10" rack montasje for
en raskere og mer fagmessig utførelse av svakstrøms installasjoner i boligen.
Det er beregnet egen plass til hjemme sentral fra bredbåndleverandøren i vårt
Mediarack. Har du valgt Altibox - Get eller Canal Digital som leverandør, så
sikrer vår løsning at kvaliteten inn til boligen din, også blir ivaretatt i ditt interne
nettverk.
Vil du ha fastnett på hjemmekontoret? Har du ungdommer i hus som gamer?
Ønsker du å kunne strømme filmer i HD 4K uten irriterende opphold med at
bildet "fryser"? Da er Rackit det rette valget for deg!

RACKIT SYSTEMDESIGN - NETTVERK SATT I SYSTEM

Switch 8-port "10" Rack
S2608 - 8 Port Gigabit Switch for 10» Rack
Rackit Switch for enkle nettverksinstallasjoner, opp til åtte tilkoblede enheter.
Brukes der data og Internet skal deles mellom flere brukere, anbefales ikke for IP
TV.

TEKNISKE DATA
Standards and Protocols

IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af,
IEEE802.3at

Ports

8x 10/100/1000Base-TX ports

Pin Feet

V+ (RJ45 Pin 1, 2), V- (RJ45 Pin 3, 6)

Bandwidth/Backplane

16Gbps

Flow Control

IEEE802.3x Flow control

Support

IEEE 802.3af and IEEE802.3at compliant Powered Device
(PD)

MAC address table

8K entry MAC address table of the switch with autolearning and auto-aging

Power Supply

Build-in power supply <10W

Case

10" 1U Small size metal case

EMI Standards

complies with FCC, CE class A

Switch 8-port Administrerbar
S2908S - 8 Port Administrerbar Gigabit Switch for 10» Rack
Rackit Switch for mer avanserte nettverksinstallasjoner, der f.eks IP TV dekodere
tilkobles. Lar deg koble til opp til åtte enheter. Har en rekke instillingsmuligheter
for optimal ytelse i nettverket.

TEKNISKE DATA
Type

Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000 Base TX-Ports

IEEE Standards and protocols

IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z

Switching Capacity

16Gbps

Power Supply

Build-in power supply, <10W

Management

Web/SNMP/SSH/Telnet(IPv6 ready)/Console

Input voltage

100V�240V AC�50/60Hz

MAC adress table

8K

L2 Features

IGMP Snooping, Link Aggregation, Port Mirroring, Cable
Diagnostics, Loop Prevention

VLAN

VLAN quantity 4K

Security feature

Administrative Security, CPU protect Switch self-security
protect, forbid flow attack, Prevent ARP spoofing

Debugging tools

PING/TRACEROUTE Support, TELNET client support

Rack support

10 inch Rack mount

Switch PoE 8-port "10" Rack
S2608-8P-96W - 8 Port Gigabit Switch for 10» med PoE
Rackit Switch for enkle nettverksinstallasjoner, opp til åtte tilkoblede enheter.
Brukes der data og Internet skal deles mellom flere brukere, anbefales ikke for IP
TV.
Alle porter har støtte for Power over Ethernet, slik at tilkoblede enheter kan fôres
med strøm over nettverkskabelen. Totalt strømbudsjett er 96Watt (30Watt max pr.
port)

TEKNISKE DATA
Standards and Protocols

IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE802.3af,
IEEE802.3at

Ports

8x 10/100/1000Base-TX ports

PoE

8 PoE ports, Each PoE port output 30W max power

PoE Power Budget

90W

Pin Feet

V+ (RJ45 Pin 1, 2), V- (RJ45 Pin 3, 6)

Bandwidth/Backplane

16Gbps

Flow Control

IEEE802.3x Flow control

Support

IEEE 802.3af and IEEE802.3at compliant Powered Device
(PD)

MAC address table

8K entry MAC address table of the PoE switch with autolearning and auto-aging

Power Supply

Build-in power supply

Case

10" 1U Small size metal case

EMI Standards

complies with FCC, CE class A

Switch PoE 8-port Administrerbar
S2908S-8P-96W - 8 Port Administrerbar Gigabit Switch for 10» Rack
Rackit Switch for mer avanserte nettverksinstallasjoner, der f.eks IP TV dekodere
tilkobles. Lar deg koble til opp til åtte enheter. Har en rekke instillingsmuligheter
for optimal ytelse i nettverket.
Alle porter har støtte for Power over Ethernet, slik at tilkoblede enheter kan fôres
med strøm over nettverkskabelen. Totalt strømbudsjett er 96Watt (30Watt max pr.
port)

TEKNISKE DATA
type

Gigabit Ethernet

Ports

8 x 10/100/1000 Base TX-Ports

PoE

8 POE ports, Each POE port output 30W max power, PoE
power budget 90W

IEEE Standards and protocols

IEEE802.3, IEEE 802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z

Switching Capacity

16Gbps

Power Supply

Build-in power supply, <10W

Management

Web/SNMP/SSH/Telnet(IPv6 ready)/Console

Input voltage

100V�240V AC�50/60Hz

MAC adress table

8K

L2 Features

IGMP Snooping, Link Aggregation, Port Mirroring, Cable
Diagnostics, Loop Prevention

VLAN

VLAN quantity 4K

Rack support

10 inch Rack mount

Patchepanel 1-12 "10" Rack
RP0112 - Patchepanel-1 -10" rack- 1 til12 -CAT 6A-Rackit
Patchpanel brukes som et sentralt samlingspunkt for kabling i boliger. Patch
panelet er tilpasset skapet til Rackit. I de aller fleste boliger trengs det flere
nettverkspunkter. Alle kabler som går ut til disse punktene kobles til på baksiden
av et Patch panel og termineres til kroneplint med kroneverktøy.

TEKNISKE DATA
Surface Color

Black

Technology

Link Performance Class E, for up to 250 MHz

Ports

Isolated RJ45 port, 8P8C

Case

Matte Steel

Port Numbers

1 - 12

PatchePanel 13-24 "10" Rack
RP1324 - Patchepanel 2- 10" rack-13 til 24-CAT 6A -Rackit
Patchpanel brukes som et sentralt samlingspunkt for kabling i boliger. Patchpanel
er tilpasset skapet til Rackit. I de aller fleste boliger trengs det flere
nettverkspunkter. Alle kabler som går ut til disse punktene, kobles til på baksiden
av et patchpanel og termineres til kroneplint.

TEKNISKE DATA
Surface Color

Black

Technology

Link Performance Class E, for up to 250 MHz

Ports

Isolated RJ45 port, 8P8C

Case

Matte Steel

Port Numbers

13 - 24

PoE Switch 8 +1 LinkIT
PS1081G - Switch 9-Port - 8 PoE LinkIT
Link IT PoE Switch for enkle nettverksinstallasjoner, opp til 8 tilkoblede PoE
enheter. ( IP Kamera, Adgangskontroll.)
8 porter har støtte for Power over Ethernet, slik at tilkoblede enheter kan fôres
med strøm over nettverkskabelen. Totalt strømbudsjett er 96Watt (30Watt max pr.
port)

TEKNISKE DATA
Varenummer

112086

Network Port

Unmanaged 8 10/100/1000Mbps PoE port(1~8)
* 1 x 10/100/1000Mbps uplink port (port9)
IEEE802.3af/at Standard

Performance

Bandwidth/Backplane:18Gbps

Power

Max power for single port:30W
·External power adapter�96W

EMC

· CE Class B

POE data & power transmission distance 100meters

PoE Switch 4 + 1 LinkIT
PS504GT - Switch 5-Port 4 PoE - LinkIT
Link IT PoE Switch for enkle nettverksinstallasjoner, opp til 4 tilkoblede PoE
enheter. ( IP Kamera, Adgangskontroll.)
4 porter har støtte for Power over Ethernet, slik at tilkoblede enheter kan fôres
med strøm over nettverkskabelen. Totalt strømbudsjett er 96Watt (30Watt max pr.
port)

TEKNISKE DATA
Varenummer

40837

Network Port

· 4 10/100/1000Mbps PoE RJ45 port ( Port 1~ port4�
· 1 10/100/1000Mbps RJ45 port uplink(Port5)

Transfer Rate

1000Mbps full Duplex�100or 1000Mbps Half Duplex

Network

IEEE 802.3i� IEEE 802.3u�IEEE 802.3x�IEEE 802.3af,
IEEE 802.3at

Performance

Bandwidth�12Gbps (no block)�
Network delay1000 to 1000M bpsmaximum 20 μs
(using 64 byte packet)
Frame filtering and transmission rate:
10M port maximum 14,800pps
100M port maximum 148,800pps

Power

·Max power for single port:30W
·External power adapter�96W

EMC

· CE Class B

Rackit Wifi
Få optimal wifi-dekning utendørs og innendørs med Unifi-aksesspunkt
Et stabilt og raskt WiFi nettverk, blir stadig viktigere i en moderne bolig.
Det er mange som ikke er fornøyd med kvaliteten på sitt WiFi nettverk. Det er
frustrerende å ikke få de båndbredden en betaler for hos sin
bredbåndleverandør på grunn å dårlig Wifi dekning i boligen.
En løsning kan være å oppgradere til Mesh-nettverk for å forbedre ytelsen, men
et ekstra nettverk i huset kan skape problemer med andre tjenester i huset.
Den sikre og optimale løsningen er å trekke fram nettverkskabel strategisk
plassert i boligen og sette opp WiFi aksesspunkt. UniFi AP (Aksess Punkt) er den
anbefalte løsningen for å øke rekkevidden for et trådløst nettverk. I motsetning
til repeatere så øker et aksesspunkt nemlig ikke bare dekningen, den øker også
den trådløse kapasiteten og tilgjengelig båndbredde. Jo flere aksesspunkter
som finnes i et trådløst nettverk, desto færre klienter trenger å dele samme
aksesspunkt.
Enheten gir best dekning når den er montert i tak, men kan også settes bak et
skap eller lignende. Hver enhet dekker 60-80 kvm.
Du kan enkelt fra medfølgende applikasjon sette opp dedikert gjestenett og
nett for barna med foreldrekontroll i samme løsning. Trygt og profesjonelt.

RACKIT LEVERER OPPTIMAL WIFI FRA MARKEDSLEDER UBIQUITI

Wi-Fi aksesspunkt Ubiquiti
51571 - Wi-Fi aksesspunkt-innenørs/utendørs- UAP-AC-PRO -Unifi
UniFi® er det revolusjonerende WiFi-systemet som kombinerer bedriftsytelse,
ubegrenset skalerbarhet og en sentral styringsregulator. UniFi 802.11AC
DualRadio Access Points (AP) har en raffinert industriell design og kan enkelt
installeres ved hjelp av APP

TEKNISKE DATA
Dimensions

196.7 x 196.7 x 35 mm

2.4 GHz Speed

450 Mbps

5 GHz Speed

1300 Mbps

PoE Mode

802.3af PoE/802.3at PoE+

Networking Interface

(2) 10/100/1000 Ethernet

Wi-Fi Standards

802.11 a/b/g/n/ac

Wireless Security

WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES)

BSSID

Up to 8 per Radio

Power Supply

48V, 0.5A PoE Gigabit Adapter*

Maximum Power Consumption

9W

Antennas

(3) Dual-Band Antennas, 2.4 GHz: 3 dBi, 5 GHz: 3 dBi

Certifications

CE, FCC, IC

Mounting

Wall/Ceiling (Kits Included)

Operating Temperature

-10 to 70° C

Cload key Ubiquiti
51573 - Cload key- UniFi® Controller Hybrid Cload UC-CK
Designet for enkel administrasjon, UniFi Controller-programvaren tillater deg som
kunde å konfigurere og overvåke UniFi-enheter ved hjelp av et brukervennlig
grensesnitt i APP og nettleser.

TEKNISKE DATA
Dimensions

21.7 x 43.4 x 121.9 mm

Processor

Quad-Core SoC

Memory

2 GB DDR

Internal Storage

16 GB

Networking Interface

(1) 10/100/1000 Ethernet Port

Power Method
PoE or USB Type C

48V 802.3af or Passive PoE (Pairs 4, 5+; 7, 8 Return)
USB Type C (5V)

Power Supply

802.3af PoE or USB-C 5V, Minimum 1A

Max. Power Consumption

5W

Operating Temperature

0 to 40° C

Operating Humidity

20 to 90% Noncondensing

Certifications

CE, FCC, IC

Kabel og festemateriell
Skap orden og system med fargekoder på kablene i ditt Mediarack.
Våre Cat.6 nettverkskabler levers i forskjellige farger slik at montør kan
standardisere med forskjellige fargekoder mellom DATA LAN, PoE og IP TV og
lignende.
Kablene er i flat utførelse som minimerer plassbruk og optimaliserer orden i
Mediaracket.
Kablene leveres i pakker med 10 kabler. Standard lengde er 0,5 m. eller 1m
Skruesett til Mediarack leveres med 50 skruer i pakken
Strømskinne til Rack brukes for å strømforsyne enhetene som plasseres i
Mediarack. Strømskinne til Rack monteres nede i front av MediaRacket. Det er
plass til 2 stk. strømskinner i hvert Mediarack.

Veggfeste
0625-03 Eve mini 4 frame - Sort- Veggfeste til iPad mini - Basalte
0622-03 Eve mini cover - rounded - Sort - Basalte

Eve mini 4 - er et elegant og raffinert feste for iPad mini 4 touch.
Ønsker du å kunne velge din musikk, styr din bolig fra touch screen montert rett
på veggen. Da er Eve mni 4 den perfekte løsningen for deg.
Eve mini 4 har stilrent design, er enkel å installere og kan plasseres i stående eller
liggende retning.
IPad / iPod kan lades permanent ved hjelp av en iPad / iPod-lader (220V) eller USBladeren. Puck USB-laderen er en liten enhet som monteres skjult i veggen boks
bak iPad eller iPod.
Det krever en inngangsspenning på 10V - 30V DC og en inngangseffekt på 12W.
Pucken er koblet til iPad eller iPod, så batteriet lades konstant og enheten er alltid
klar til bruk.

TEKNISKE DATA - DIMENSIONS EVE MINI 4
Set

227 mm /8.94" x 138 mm/5.43" x 11 mm/0.43"

Frame

230 mm/9.06" x 138 mm/5.43" x 11 mm/0.43"

Cover

24 mm/0.94" x 138 mm/5.43" x 11 mm/0.43"

Power Supply iPad
SureD-Power- 230V - USB 5V 2.0A, Passer i veggboks.
SureD-Power strømforsyning er en liten trafo som kan plasseres i standard vegg
boks. Strømforsyningen kobles direkte til en 240 VAC og leverer 5VDC / 2A
strømforsyning til iPad eller iPad mini.
SureD Power har innebygd overbelastning og kortslutnings vern.

TEKNISKE DATA
Input 100-240 VAC,
output 5VDC / 2A

Female USB-A
connector

El-nummer

overload and short
circuit protection

AC/USB connector to
power the iPad

Cat.6A flat kabel til Rack 0,5 m
116465 – Cat.6a flat kabel – grå – 10 stk. – 0,5 m
116401 – Cat.6a flat kabel – gul – 10 stk. – 0,5 m
116580 – Cat.6a flat kabel – blå – 10 stk. – 0,5 m
116375 – Cat.6a flat kabel – grønn – 10 stk. – 0,5 m
116514 – Cat.6a flat kabel – rød – 10 stk. – 0,5 m

0,5 meter superflat patchkabel med korte plugger og støpt bøyavlaster.
Passer til bruk i Rackit 60 MediaRack

TEKNISKE DATA
Type

Cat.6A U/UTP patchkabel, båndbredde 500MHz Flat kabel

Plugger

Snagless, korte plugger med støpt bøyavlaster

Ledere

AWG 34/7, ren kobberkabel

Lengde

1 x 4mm 0,5 meter flat kabel

Maks lengde PoE

5 meter

Cat.6A flat kabel til Rack 1 m
116024– Cat.6a flat kabel – sort – 10 stk. – 1 m til 90 skap
116403 – Cat.6a flat kabel – gul – 10 stk. – 1 m til 90 skap
116582 – Cat.6a flat kabel – blå – 10 stk. – 1 m til 90 skap
116377 – Cat.6a flat kabel – grønn – 10 stk. – 1 m til 90 skap
116516 – Cat.6a flat kabel – rød – 10 stk. – 1 m til 90 skap

1 meter superflat patchkabel med korte plugger og støpt bøyavlaster.
Passer til bruk i Rackit 90 MediaRack

TEKNISKE DATA
Type

Cat.6A U/UTP patchkabel, båndbredde 500MHz Flat kabel

Plugger

Snagless, korte plugger med støpt bøyavlaster

Ledere

AWG 34/7, ren kobberkabel

Lengde

1 x 4mm 1 meter flat kabel

Maks lengde PoE

5 meter

Strømskinne MediaRack sort
112788 - 4XCEE 7/4 2M -PP01- STRØMSKINNE-10"- Rackit
112788 Rackit strømskinne med fire uttak, for montering i 10» rack
Strømskinne med 0,5 meter kabel, tatt frem for å passe i RackIT mediarack.

TEKNISKE DATA
Length

2m H05VV-F
3G1,5mm2 cable

Dimensions

L x W x D = 254,5
x 44,4 x 44,4 mm

Høyttalerkabel Stoltzen
117295 - Høyttalerkabel-2x2,5 MM2 100m - Stoltzen
Ren kobber. Leveres hvit på 100m rull

TEKNISKE DATA
Length

100m

Cable Type

Copper

Cat 6A LinkIT
50561 - Cat.6a installasjonskabel – hvit – 305 meter LinkIT
Svært installasjonsvennlig kabel på trommel 305 meter pr. rull
Meteranvisning på trommel.

TEKNISKE DATA
El-nummer

50561
Cat.6A
Installasjons
Kabel

Ledere

Ren kobber

Brann klasse

ECA

Sertefisering

CPR

Skruesett Rack Sort
11685 SC-19-50PK-BL- SKRUESETT RACK-50 stk.-Svart Skruesett til MediaRack for innfesting av hyller og utstyr "60" og "90".

TEKNISKE DATA
Contains

50x Rack screws,
50x nuts, 50x
plain washers

Lyd & Bilde
Forsterkere & Subwoofer
Integrerte høyttalere
Tv utstyr

Rackit Forsterker & subvoofer
Den lyden du vil ha, i de rommene du vil ha den.
Den som bygger nytt eller foretar oppussing har en utmerket mulighet til å
designe den optimale lydarkitektur i sin bolig eller i sitt kontorlandskap.
Ved å plassere forsterkerne i MediaRack og trekke skjulte høyttalerkabler og/
eller ethernet kabler fram til de stedene som en ønsker å ha lyd vil en oppnå en
elegant og skjult løsning. Velg i et bredt sortiment av integrerte tak og
vegghøytalere og skap dine intime lydsoner. Frittstående trådløse høyttalere
kan enkelt integreres i samme system.
Radio, podcast og spillelistene streames fra valgfri kilde til valgfri lydsone.
"party-mode" tillater at alle lydsonene spilles samtidig.

Forsterker Sonos
Sonos Amp - Forsterker- Sonos Amp - Sonos
Amp er en kraftig, trådløs forsterker som med sine 2 x 125 watt kan drive et par
virkelig gode hi-fi-høyttalere. Du får detaljer, dynamikk og stereobilde på høyt nivå.
En virkelig god løsning til stua, ikke minst med tanke på at Amp også kan få det
beste ut av TV-lyden din.
Amp er forberedt til stemmestyring som gir deg kontroll over både Sonos og et
stadig større hav av andre smart-funksjoner i hjemmet. For å benytte deg av
stemmestyringsfunksjonen trenger du bare en smarthøyttaler - som for eksempel
Sonos’ egen One-høyttaler. Lydplanken Beam eller en hvilken som helst annen
smarthøyttaler som støtter stemmestyring kan en og kjøpe for en relativt billig
penge og inkludere dersom en kun trenger stemmestyringsfunksjonen. Alternativt
kan en bruke smarttelefonen.

TEKNISKE DATA
Amplifier

Class-D digital amplifier. 125 W/Ch at 8 ohms

Subwoofer output

Auto-detecting RCA type, user-adjustable 50-110 Hz
crossover

AirPlay 2

Apple AirPlay 2 compatible
Works with Apple AirPlay 2 on Apple devices [iOS 11.4 and
higher]

Dimensions - H x W x D

2.52 x 8.54 x 8.54 in. (64 x 217 x 217 mm).

Forsterker Yamaha
AWXA-50DS - Forsterker - Mucic Cast - Yamaha
WXA-50 er et nytt konsept som går utover hvordan man vanligvis tenker på lyd.
Det lar deg få tilgang til et bredt spekter av lyd-innhold som musikk fra streaming
tjenester eller låter lagret på en smarttelefon, og nyte lyd av høy kvalitet og stil
takket være muligheten til å bygge nettverk med Yamahas eksklusive Music Cast
flerrom lydsystem. Høy funksjonalitet og ytelse gir deg musikalsk nytelse akkurat
slik du vil ha det.

TEKNISKE DATA
Network

Wi-Fi, AirPlay, Bluetooth (SBC / AAC)

Rated Output Power

70 W + 70 W (6 ohms, 20 Hz-20 kHz, 0.06 % THD, 2-ch
driven)

Maximum Output Power

90 W + 90 W (6 ohms, 1 kHz, 0.9 % THD, 1-ch driven)

File Format

MP3, WMA, MPEG4 AAC, WAV, FLAC, AIFF, ALAC, DSD

Signal-to-Noise Ratio

110 dB (Opt / Net / USB / Bluetooth in) / 98 dB (AUX in)

Digital Input

1 (Optical) / -

USB Input

1

Standby Power Consumption

1.8 W

Dimensions (W x H x D)

215 x 51.5 x 251.4 mm (with antenna: 214 x 123.6 x 251.4
mm)

Weight

1.94 kg; 4.28 lbs.

SUB Monitor Audio
113884 - Subwoofer - Radius 380 - Sort - Monitor Audio
118522 - Subwoofer - Radius 380 - Valnøtt - Monitor Audio
119032 - Subwoofer - Radius 380 - Hvit - Monitor Audio
Radius 380 er en kompakt men meget kraftfull subwoofer med 2 stk 8" basser.
Den spesielle løsningen med aktiv bassradiator (ABR) og en klasse-D forsterker på
200 watt gir hurtighet som gjør at den matcher alle kvalitetshøyttalere. Radius er
Monitor Audio sin kompakte designserie. Teknisk design og deler lånes fra
Bronzeserien og er dermed i høyeste kvalitet og langt over hva som forventes av
designmodeller. Rålekker finish i sort, hvit eller valnøtt høyglanslakk passer inn
overalt og lyden er i absolutt toppklasse. Radius har vunnet utallige tester over
hele verden.

TEKNISKE DATA
System Format

Active sub-woofer system – Auxiliary (ABR) loading.

Amplifier Output

140 Watts @ 1% THD+N

Amplifier Classification

Class D amplifier with Switch mode power supply
(SMPSU)

Bass EQ Profiles

Music / Movie / Impact

Auto Sensing

Line Level >3.5mV

Input Impedance

> 20 ohms

Dimensions (H x W x D))

308 x 290 x 305 mm (121/8 x 117/16 x 12")

Power Consumption

200 Watts / 0.5 Watts in Standby (ErP approved)

SUB Sonos
Sonos SUB - Subwoofer sort - Sonos
Sonos SUB - Subwoofer hvit - Sonos
Sonos SUB er en unik trådløs subwoofer som gir deg det lille ekstra for ditt Sonos
system. Sonos Sub gir deg en imponerende dyp og dynamisk bass i hele rommet.
Sonos SUB er utrustet med to basselementer som er montert i kabinettet med
fronten vendt mot hverandre.
Dette designet gjør at vibrasjonene fra de to elementene utligner hverandre, uten
å forplante seg til kabinettet.
Med justerbare volumkontroller kan du tilpasse lyden slik du vil ha den.

TEKNISKE DATA
Kalibrering

Trueplay auto kalibrering (iOS

Sonos

Støtter alle Sonos-enheter med innebygd forsterker

Klasse

To innebygde digitale Klasse D-forsterkere

Frekvensområde:

Ned til 25 Hz

Justering

Automatisk EQ ift. den tilkoblede Sonos-enheten

Tilkoblinger

Tilkoblinger: Ethernet

Vekt

Vekt: 16 kg

Yttre mål

38,0 x 40,2 x 15,8 cm (BxHxD)

Rackit Integrerte høyttalere
Lyd skal høres ikke ses.
Med integrerte høyttalerne i tak eller vegg får du en stilren og plassbesparende
løsning uten ledninger og frittstående høyttalere. Vi har høyttalere som passer i
alle romtyper, både inne og ute.
Høyttalerne leveres med en diskret magnetisk støvgrill som er mulig å male i
veggens eller takets farge.
Forsterkerne plasseres i MediaRack og det trekkes høyttalerkabel fram til de
valgte lydsonene. En forsterker kjører en lydsone, normalt med 1- 2 høyttalere.
Du kan "streame" din musikk fra den kilden de ønsker, og spille en eller flere
lydsoner samtidig.

Takhøyttaler Sonos
In-Celing - Takhøyttaler-Innfelt- In-Ceiling- Sonos Sonance
Arkitektoniske høyttalerne av Sonance for den beste lydopplevelsen. Nyt
krystallklar lyd for behagelig lytting hvor som helst i rommet med Sonos In-Ceiling
av Sonance.
Driv disse kablede høyttalerne med Amp for å få den beste Sonos-opplevelsen,
inkludert spesialtilpasset justering med Trueplay™.Trueplay™ med Sonos Amp, tar
hensyn til størrelsen, utformingen og innredningen av rommet der høyttalerne er
plassert, og justerer automatisk for best mulig lyd.
De spesialkonstruerte runde eller alternativt kvadratiske grillene kan males så de
passer med taket.

TEKNISKE DATA
Diskant

1” Ferrofluid-kjølet PPS-dome (polyurethan/polyester)

Basselement

6,5” med membran i polypropylen/grafitt

Dimensions

24,8 cm

Mounting Depth

12,1 cm

Weight

2 Kg.

Kalibrering

Trueplay auto-kalibrering* i kombinasjon med Sonos Amp

Monterings hull tak

21 cm

Recommended Amplifier

Sonos Amp

Takhøyttaler Monitor Audio
CSS230 - Takhøyttaler - innfelt - Monitor Audio
Monitor Audio CSS230 er en superslank høyttaler som kun bygger 5 cm og gjør det
mulig å installere høyttalere i taket. Bak-boksen er en hybridkonstruksjon som
tillater både åpen og lukket boks. Høyttaleren har 3 stk 3"C-CAM bass/
mellomtoner og en 3/4" Gold Dome diskant.

TEKNISKE DATA
Frequency Response (-6 dB)

100 Hz – 30 KHz lukket ‘CP’ (85 Hz – 30 KHz - open back)

Maximum SPL

103.8 dBA

Drive Unit Complement

3 x 3” C-CAM cone bass-mid drivers
1 x 19 mm (3/4”) C-CAM Gold Dome tweeter

Diameter

250 mm

Mounting Depth

54 mm

Pre-Construction Bracket

CB6 Pre-Construction Bracket (Purple)

Nominal Impedance

8 ohms

Power Handling (RMS)

40 Watts – Full range (60 watts with crossover set to
100Hz @ 12dB/Octave)

Connection

Gold Plated Sprung push terminals – for bare wire
connection up to 4mm(2)

Complete Depth

54 mm

Sensitivity (1W@1M)

86 dB

Recommended amplifier

10 - 60 W

Takhøyttaler Monitor Audio
SCP-CT380-Takhøyttaler-Innfelt-Monitor Audio
CP-CT380 er en toppspesifisert modell i Monitor Audios serie av høyttalere med
kabinett for innfelling i tak. Den er kompromissløst laget i aluminium i en 2-veis
konstruksjon med 8" C-CAM RST bass og en Gold C-CAM dome diskant.
Pris per stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50Hz - 25kHz

Impedance (Nominal)

6 Ohms

Sensitivity (1W@1M)

89 dB

Maximum SPL

109.6 dBA

Power Handling (RMS)

120 W

Fargegjengivelse

Ra92

Recommended Amp
Requirements

30 - 120 W

Crossover Frequency

Slope 2.5 kHz @ 12dB / Octave

Adjustment Controls

HF Level Switch (+3dB / 0dB / -3dB) Boundary
Compensation Switch

Overall Diameter

(including grille) 309 mm

Overall Depth

(including grille) 187mm

Cut Out Diameter

247 mm (93/4")

Mounting Depth

172.8 mm

Cable Connection

Gold plated 'push' type terminals

Takhøyttaler Monitor Audio
CP-CT380IDC - Takhøyttaler - Innfelt - Monitor Audio
CP-CT380IDC er toppmodellen i Monitor Audios serie av høyttalere med kabinett
for innfelling i tak. Den er kompromissløst laget i aluminium i en ekte 3-veis
konstruksjon med 8" C-CAM RST bass. Unik 4" invertert koaksial C-CAM RST
mellomtone gir best lyd i klassen. Pris per stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50Hz - 25kHz

Impedance (Nominal)

6 Ohms

Sensitivity

89 dB

Maximum SPL

109.6 dBA

Frequency Response

50Hz - 30kHz

Power Handling (RMS)

120 W

Amp Requirements

30 - 120 W

Overall Diameter

(including grille) 309mm

Overall Depth

(including grille) 187 mm

Cut Out Diameter

274mm

Mounting Depth

181mm

Cable Connection

Gold plated 'push' type terminals

Weight

4.3kg

Takhøyttaler Monitor Audio
AWC-280 - Takhøyttaler - Innfelt - Monitor Audio
Monitor Audios allværsserie AWC er de perfekte høyttalere for lyd i krevende
omgivelser. IP55-sertifisering betyr at de tåler saltvannssprut, UV-lys og
vibrasjoner, og gjør dem velegnet for montering utendørs så vel som på badet
eller i badstue. Kanskje du til og med ønsker godlyd i båten? Høyttalerne
installeres enkelt i tak eller vegg, og den magnetiske støvgrillen kan lakkeres for å
matche omgivelsene. Pris pr. stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50 Hz - 30 kHz

Sensitivity

89 dB (1W/1m)

Impendance

8 Ohm

Power Handling (RMS)

100 W

Recommended amplifier
Requirements

20 - 100 Watt (RMS)

Controls

HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB) - Adjustable at the
point of installation

Overall Diameter

(Including Grille) 285 mm (111/4")

Overall Depth

(Including Grille) 102.5 mm (41/32")

Mounting Depth

97.55 mm (37/8")

Cut-Out Hole Diameter

247 mm (93/4")

Weight

2.8 kg (6 lb 2 oz)

Fixing Type

3 position Tri-Grip dog leg fixings

Takhøyttaler Monitor Audio
AWC-280T2 - Stereo Takhøyttaler - Innfelt - Monitor Audio
Stereo - Høyttaler for takmontering fra Monitor Audios utendørsserie, som er IP-55
sertifisert for blant annet saltvannsprut, UV-motstand og vibrasjoner. Denne
høyttaleren er perfekt dersom du ønsker lyd på f.eks. terrasse, bad eller badstue.
Høyttaleren har enkel montering, og det magnetiske frontdekselet kan lakkeres for
å matche tak eller vegg. Pris pr. stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50 Hz — 30 kHz

Sensitivity

88 dB (both channels driven)

Impendance

8 + 8 ohms

Power Handling (RMS)

100 W

Recommended amplifier
Requirements

20 - 100 W

Controls

HF Level Switch (+3 dB / 0 dB / -3 dB) - Adjustable at the
point of installation

Overall Diameter

285 mm (111/4")

Overall Depth

102.5 mm (41/32")

Cut-Out Hole Diameter

247 mm (93/4")

Weight

2.8 kg (6 lb 2 oz)

Fixing Type

3 position Tri-Grip dog leg fixings

Takhøyttaler Monitor Audio
CS-180 -Takhøyttaler-innfelt-Monitor Audio - Uten bakboks
Monitor Audio CS180 er en slank innfellingshøyttaler som kun bygger 10 cm.
Høyttaleren er bestykket med en 8" MMP II bass/mellomtone og en 1" C-CAM Gold
Dome diskant.
Høyttaleren leveres med rund grill. CS - 180 leveres uten bakboks.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

48 Hz – 30 kHz

Maximum SPL

110.6 dBA

Crossover Frequency
Dimensions (H x W x D)

Round: 251.7 mm (915/16")
Square: 246.7 x 246.7 mm (911/16 x 911/16")
99.4 mm (315/16”)

Mounting Depth

99.4 mm (315/16”)

Weight

99.4 mm (315/16”)

Impedans

6 ohms

Power Handling (RMS)

120W

Drive Unit Complement

1 x 8" MMP II cone bass driver.
1 x 1" (25 mm) C-CAM pivoting Gold Dome tweeter

Sensitivity (1W@1M)

90dB

Recommended Amplifier

30 – 120 W

Cut-Out Hole Diameter

213 mm (83/8”)

Soundframe variant
SSF1W - Soundframe 1 - Veggmontert høyttaler høyglans ramme, Hvit / Sort
SoundFrame er den perfekte vegg høyttaleren for ditt musikk- eller
hjemmekinoanlegg.
SoundFrame er en designhøyttaler som løser konflikten mellom flott lyd og dekor
for alltid. Velg utseende på din nye høyttaler - sorte eller hvite rammer eller
rammeløs!
Monteres på vegg eller integrert i vegg. Pris pr. stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

55 Hz — 35 kHz

Maximum SPL

106 dBA

Crossover Frequency

550 Hz & 3.3 kHz

Dimensions (H x W x D)

539 x 389 x 87.5 mm (211/4 x 155/16 x 37/16")

Mounting Depth

87.5 mm (37/16")

Weight

7.44 kg (16.37 lbs)

Nominal Impedance

8 ohms

Power Handling (RMS)

100 W

System Configuration

3-Way

Bass Alignment

Sealed Box

Recommended Amplifier

25 — 100 W

Vegghøytaler Sonos
In-Wall - Vegghøytaler - Innfelt - In-Wall - Sonos Sonance
Disse vegg høyttalerne er optimalisert for Sonos Amp og bruker Trueplay™, ideell
løsning for fokusert lytting og stor omsluttende lyd for TV og mer.
Med Amp tar Trueplay hensyn til størrelsen, konstruksjonen og innredningen av
rommet der høyttalerne er plassert, og justerer automatisk for best mulig lyd.
De spesialkonstruerte grillene kan males så de passer med veggen.

TEKNISKE DATA
Diskant

1” Ferrofluid-kjølet PPS-dome (polyurethan/polyester)

Basselement

6,5” med membran i polypropylen/grafitt

Crossover Frequency
Dimensions (H x W)

Størrelse : 21,3 x 31,1 cm

Mounting Depth

Minimum 8,9 cm

Weight

1,8 Kg.

Kalibrering

Trueplay auto-kalibrering* i kombinasjon med Sonos Amp

Monterings hull vegg

17,5 x 27,3 cm

Sensitivity (1W@1M)
Recommended Amplifier

Sonos Amp 125W

Vegghøyttaler Monitor Audio
SCP-WT380IDC - Vegghøyttaler - Innfelt - Monitor Audio
CP-WT380 er en påkostet modell i Monitor Audio’s serie av høyttalere med
kabinett for innfelling i vegg. Den er kompromissløst laget i aluminium som en
2veiskonstruksjon med 8» C-CAM® RST® bass og en Gold C-CAM® domediskant.
Monitor Audio sin Controlled Performance-serie er en serie innfelling høyttalere
med integrert kabinett. Det lukkede kabinettet gir forutsigbar ytelse uansett
montering og null lydlekkasje til tilstøtende rom. Alle modellene er laget med
Monitor Audios kunnskap om høyttalere, oppnådd gjennom år med erfaring.
Pris pr. stk.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50 Hz - 30 kHz

Maximum SPL

109.6 dBA

Crossover Frequency

Bass low pass: 300 Hz @ 6 dB / Octave
Mid: 300 Hz @ 6 dB / Octave
& 3 kHz @ 12 dB / Octave

Dimensions (H x W x D)

472.5 x 303.5 mm

Mounting Depth

106 mm

Weight

5,62 kg

Nominal Impedance

6 Ohms

Power Handling (RMS)

120 W

Drive Unit Complement 3 way

8" C-CAM RST cone bass driver
4" C-CAM IDC cone mid range driver
1" C-CAM Gold Dome tweeter

Utehøyttaler Sonos Sonance
Outdoor - Utehøyttaler - outdoor - hvit- Sonos Sonance
Disse høyttalerne er konstruert for å tåle vind og vær og er optimalisert for Sonos
Amp for å hjelpe deg med å få glede av fyldig lyd utenfor hjemmet.
Skreddersydde akustiske komponenter forbedrer lyden for en naturlig
lytteopplevelse, selv ved høyt volume.
Disse utendørs høyttalerne er konstruert for å tåle fukt, vann, saltsprøyt, varme,
UV-stråler og frost.

TEKNISKE DATA
Diskant

1” Ferrofluid-kjølet PPS-dome (polyurethan/polyester

Basselement

6,5” med membran i polypropylen/grafitt

Dimensions (H x W x D)

30,8 x 19,1 x 17,4 cm

Weight

3,4 Kg.

Nominal Impedance

8 ohms

Max power handling:

130 watts

Drive Unit Complement

30 -12

Farge

Hvit /Sort

Recommended Amplifier
Requirements

40-125 Watts

Utehøyttaler Monitor Audio
CL60B - Utehøyttaler- vegghengt - Sort - Monitor Audio
CL60W - Utehøyttaler- vegghengt - Hvit - Monitor Audio
Monitor Audio CL60 er en vellydene, IP55 godkjent utendørshøyttaler. Med sin 6,5"
C-CAM bass og anerkjente "Gold" diskant, sammen med en passiv ABR-bass får du
HiFi-gjengivelse utendørs, i garasjen eller i butikken. Pris pr. par.

TEKNISKE DATA
Frequency Response

50Hz - 30KHz

Maximum SPL

S.P.L dBA (per pair) 111.1

Dimensions (H x W x D)

325 x 185 x 178.5 mm (1213/16 x 75/16x 7")

Weight

kg 6.53 pr. par

Nominal Impedance

8 ohms

Power Handling (RMS)

100 W

Drive Unit Complement

1 x 165 mm (6 1/2") C-CAM bass/ mid-range driver
1 x 25 mm (1") C-CAM Gold Dome tweeter

Sensitivity (1W@1M)

89.5 dB

Recommended Amplifier
Requirements

(RMS) 20 - 120W

Rackit TV utstyr
Monter TV rett på veggen, å plasser alt av teknisk utstyr i ditt Media Rack
La TV-skjermen spille hovedrollen. Med lyd- og bildeløsning fra Rackit får du
omsider den TV-opplevelsen du fortjener. Lyd og bilde i toppklasse, og på
toppen av det hele: En hjemmekino fri for alt annet enn akkurat det som det
handler om.
Ledningene er borte, de tekniske boksene likeså – de står ryddig og godt
plassert i din Mediarack i veggen et sted i boligen. Nå handler det kun om deg
og TV opplevelsen. Nyt den!

HDMI-Ekstender Stoltzen
SHE70 4K - HDMI-ekstender - ekstender for IR og HDMI-signal -Stoltzen
Sett TV-dekoderen i MediaRack og utvide ditt HDMI-signal ved hjelp av SHE70 4K.
Nå kan du glemme alt av ledninger og bokser rundt TVen din. Stoltzen HDMI
utvider HDMI-signalet ditt ved å konvertere det til Cat.6 via senderen og
mottakeren konverterer den tilbake til HDMI ved TV-en din..

TEKNISKE DATA
Signal

1 HDMI, 1 IR (Transmitter) 1 IR, 1 TP (reciever)

Connections

Input: 1 19-pin Type-A female HDMI, 1 3,5mm mini jack
(transmitter) 1 3,5mm mini jack, 1 RJ-45 (reciever)
Output: 1 ARC, 1 IR, 1 TP, 1 SPDIF, 1 3,5mm mini jack, 1
RJ-45 (transmitter) 1 HDMI. 1 IR, 1 19-pin Type-A female,
HDMI, 1 3,5mm mini jack

Resolution Range

800x600@60Hz-4K x 2K@30Hz

Transition Mode

HDBaseT

Bandwith

10 2Gbps

HDMI Standard

HDMI 1,4 og HDCP 1,4

Temperature

0-50ºC

Power Supply

DC 12V, 1A

Power Consumption

3,3W

HDMI-Ekstender Stoltzen
SHE615 - 18G HDMI Extender with Audio Breakout - Stoltzen
Synkronisert lyd fra TV til ekstern forsterker, for en best mulig lyd og TV opplevelse
Du kan med TPUH610S plassere alt utstyr som normalt står i TV benken i ditt
MediaRack
Avstand mellom sender og mottaker ved 4K-video maks 40 meter og ved 1080P
video 70 meter, over CAT 6 - nettverkskabel.
Støtter ARC og har toveis IR eller RS232 gjennomføring for å kontrollere kilde og
visningsenhet eksternt. PoC-funksjonen gjør at senderen og mottakeren kun
trenger en strømadapter pr. sett.

TEKNISKE DATA
Supports

HDMI 2.0 and the HDMI video resolution up to 4K@60Hz
4:4:4 HDR.

input supports

HDCP 2.2 and the output support HDCP Active or Passive
ARC

Distances

Extends 4K signals to distances up to 131 feet (40 meters)
and 1080P signals to distances up to 230 feet (70 meters)
over a single CAT 6 cable.

Resolution

Supports video resolution up-scaling, the 1080P input can
be automatically upgraded to 4K output.

Supports

SPDIF out on receiver for source audio de-embedding
Test patten built-in 4K/1080P image for troubleshooting.
Bidirectional IR, RS232 and 24V PoC
Firmware upgrade by Micro-USB port.

Tjenester
Alarmstasjon &
Utrykningstjenester
Software & Lisenser

Rackit - Tjenester
Verdensledende funksjonalitet fra Alarm.Com, tilknyttet Nokas og
Brannvesenets 110 sentral
RACKIT - ER LEVERANDØR AV ALARM.COM.
Alarm.Com med sin unike og velutprøvde plattform og applikasjon er verdens
største IoT plattform med over 8 millioner boliger tilknyttet. Plattformen er
modulbasert og gir deg som sluttbruker full valgfrihet i valg av funksjonalitet og
tjenester.
TEKNOLOGISK LIVSLØPSSTANDARD.
Med Rackit løsningen vil sluttbruker få "teknologisk livsløpsstandard". Systemet
har komponenter som dekke sikkerhet, adgangskontroll, lysstyring,
varmestyring, dørtelefoni, kameraovervåking, styring av solskjerming, styring av
garasjeporter og velferdstjenester.
NOKAS PROFESJONELL VEKTER UTTRYKNING
Profesjonell utryknings tjeneste er viktig når uhellet er ute Vi anbefaler at du
kobler alarmen din til Nokas døgnbemannet alarmstasjon. Nokas vil aksjonere
dersom din alarm blir utløst samtidig som profesjonelle operatører følger avtalt
instruks og den pågående situasjonen live. Tjenesten inkluderer alltid utrykning
fra vekter, 24/7/365.
BRANNVESENET 110 DIREKTE
Begynner det å brenne hjemme hos deg, er det sekundene som teller. For å
sikre raskest mulig respons, er det smart å koble brannalarmen direkte til
brannvesenet! Brannvesenet rykker direkte ut med sitt mannskap uten
forsinkelser. Tjenesten har pt geografiske begrensninger, se www.rackit.no eller
ta kontakt for informasjon.

RACKIT SMART HJEMMESIKKERHET GIR DEG FRIHET TIL Å VELGE

Alarm Basis
FG-godkjent alarm - og starten for ditt nye smarthjem
Alarm Basis er abonnementet for deg som kun ønsker alarmfunksjonalitet.
Tjenesten gir deg tilgang til og følgende funksjoner:
- Motta meldinger om utløste alarmer.
- Administrere brukere og koder i systemet.
- Motta meldinger om strømbrudd.
- Motta meldinger om lavt batterinivå i en eller flere av enhetene.
- Motta meldinger om uventet aktivitet (aktivitet utover "normale" tidspunkt).
- Få varsel om av og påslag av alarm.
- Få varsel om batterifeil, strømbrudd og andre tekniske feil og mangler.
Alarmen kan deles inn i 2 soner, som kan betjenes separat. Dette kan eksempelvis
benyttes for utleieenhet.
Alarmen kan ha 3 forskjellige statuser
- Alarm aktivert
- Skallsikring aktivert
- Alarm deaktivert.
Du kan i tillegg ha tilnærmet ubegrenset antall brukere tilknyttet systemet.

Smart Basis
Markedets eneste FG godkjente alarm med komplett smarthjem funksjonalitet
Smart Basis er et av våre to basis tjenester. Smart Basis gir deg i tillegg til alle
funksjonene i Alarm Basis og tilgang til full hjemme automasjon.
Smart Basis passer for deg som ønsker komplett alarm og
smarthjemfunksjonalitet til din bolig!
Tjenesten gir deg tilgang til og følgende funksjoner:
- Aktivere / deaktivere alarm via stemmestyring.
- Aktivere/ deaktivere alarm via GEO-teknologi.
- Motta bilder fra innbrudds detektor med kamera ved alarm.
- "Titte inn", og ta bilde fra innbrudds detektor med kamera.
- Logg for alle hendelser - Fjern betjene alarmen av og på via appen.
- Styring av lås
- Styring av lys og varme
- Styring av screens (solskjerming)
- Styring av garasjeport
- Styring av Sonos
- Mulighet til å sette opp en varmeplan med individuelle temperaturer.
- Mulighet til å bygge scenario og forhåndsprogrammerte statuser
- Mulighet til å lage en lys plan.
- Motta status for alle styrte enheter
- Motta feilmeldinger og melding om uønsket status.

Skybell Ringeklokke kamera
Elegant måte å ta imot besøkende, enten du er i hjemme eller borte
Dersom noen ringer på vil kameraet i applikasjonen vise deg hvem som er
utenfor. Du kan med enkle tastetrykk kommunisere med dine besøkende, og
deretter velge å låse opp din ID-Lock.
Du kan selv velge hvilke mobiltelefoner/nettbrett som skal motta push-varsel
dersom noen ringer på eller om sensoren i Skybell skal detekterer bevegelse i
inngangspartiet.
Sky-Bell kan ta opptak av aktiviteten på utsiden av døren. Du kan velge om et
opptak skal starte når noen ringer på eller om opptak skal starte når detektoren i
Sky-Bell detekterer bevegelse.
Inkludert i abonnementet følger det med 400 video klipp pr. mnd. Hvert opptak
varer i ca. 30 sekunder.
Sky-Bell strøm forsynes med tradisjonell ringe-trafo 8-12 V, og kommuniserer ved
hjelp av Wifi.

Kamera Cloud
Rackit kamera tjeneste gir deg full oversikt ,selv når du ikke er hjemme
Med kameraovervåking kan du enkelt logge deg på appen og se "live" fra
overvåket område. Du kan ha kamera plassert på forskjellige adresser og
geografiske områder og fortsatt se bildene i samme applikasjon. Er det brøytet
fram til hytten? Husket jeg å lukke garasjedøren?
Det er mulig å legge inn inntil 3 alarmsoner i hvert kamerabilde. Kameraet vil ta
opp et "klipp" på 30 sekunder ved bevegelse i bildet. Alarmen varsles med "push
varsel " på appen.
Kameraene kan programmeres til å gjøre opptak ved utløses en innbruddsalarm
eller en brannalarm.
- Tjenesten inkluderer lagring 1000 klipp pr. mnd.
- Grunnpakken gjelder for inntil 4 og 4 kamera.
Rackit leverer både innvendige og utekamera Velg mellom Wi-Fi kamera eller PoEstrømforsynte kamera (med nettverkskabel).
Husk å avklare med din Rackit-konsulent om Datatilsynets retningslinjer for
overvåking av privat område.

Alarmstasjon Nokas
Døgnbemannet overvåkings tjeneste med vekterutrykning

Profesjonell utryknings tjeneste er viktig når uhellet er ute Vi anbefaler at du
kobler alarmen din til Nokas døgnbemannet alarmstasjon. Nokas vil aksjonere
dersom din alarm blir utløst samtidig som profesjonelle operatører følge avtalt
instruks og den pågående situasjonen live. Tjenesten inkluderer alltid utrykning fra
vekter, 24/7/365.
Nokas sin alarmstasjon er selvsagt FG-godkjent, døgnbemannet og betjener
alarmer over hele landet.
Nokas kan se hvilken type alarm som er utløst og handle deretter. Det er forskjellig
handlingsmønster på innbrudd, brann, vann, sabotasje og tekniske alarmer (f.eks.
strømbrudd).
Ved utrykning vil vekter foreta en grundig utvendig kontroll av adressen og
avslutningsvis utarbeide en observasjonsrapport. Ved uregelmessigheter vil vekter
varsle politi. Dersom det er behov for midlertidig sikring, vil vekter bistå med å
rekvirere dette. (eks. glassmester)
Ved feilutløst alarm skal sluttkunde ringe til Nokas alarmstasjon, oppgi kodeord og
informere om hendelsen.

Brannvesen Direkte
Norges sikreste alarmtjeneste!

Når sekundenen teller!
Med Brannvesen 110 Direkte vil en få umiddelbar respons fra brannvesen uten
unødig forsinkelse. Brannalarmen blir koblet direkte til brannvesenets 110-sentral.
Operatøren vil foreta en kontrollringing til kontaktperson på adressen hvor
brannalarmen er utløst samtidig som brannmannskapet aksjonerer.
Dersom det er en verifisert feilalarm vil det ikke bli rekvirert utrykning. Verifisering
av unødig alarm foregår via direkte kommunikasjon med kunden. Dersom det ikke
blir verifisert som feilalarm vil brannvesenet rykke ut med sitt mannskap og utstyr.
* Denne tjenesten betinger at Rackit har avtale med det lokale brann-distrikt.
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