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Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 

Телеком операторите 

осигурява оптична 

свързаност до 

сградата(FTTB) или 

до дома(FTTH) 

Парадокс – СКС за 

офиси и СКС за 

жилищни сгради 
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Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 

Проблеми  

Лоша практика при дистрибутиране 

на услуги от кабелни оператори 

Липса на функционален елемент            

(в точка на събиране) 
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Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 

Минимални изисквания до 50m2 поне 

6 комуникационни розетки 

Между 50-75 m2 поне 10 

комуникационни розетки  

Между 75-125 m2  поне 14 розетки 

Над 125 m2  поне 18 розетки 

 

Парадокс – СКС за офиси и СКС за 

жилищни сгради 

Препоръчително е до всяка 

комуникационна точка да се положи и 

резервен гофриран шлаух Ø25mm 

Всекидневна Родители 

Кухня 

Тоалетна  

Деца 

Деца 

Хол 

Спалня 

Стълбищна             

площадка 

Жилище 2 

Жилище 3 

Тераса 
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Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 

Решение 

Табло за слаботокови инсталации 

Ключов елемент в жилищната сграда, осигуряващ 

входна точка за кабелни оператори 

Осигурява събирателна точка за слаботоковите 

инсталации в жилищната сграда 
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Предимства 

Модулност възможност за монтаж на различни модули, жакове, 

коаксиални съединители оптични съединители, монтаж на активно 

оборудване 

Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 
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Гъвкавост възможност за куплиране на две и/или повече табла в 

зависимост от нуждите и обема. Предлага се в три варианта 8, 26 или 

44 портов вариант.  

Възможност за куплиране с електрически табла от същата продуктова 

гама(идентичен дизайн) Талбла за модулна електроапаратура 

съответно в 1 ред по 22 модула, 2 реда по 22 модула и 3 реда по 22 

модула 

Възможност за хоризонтален или вертикален монтаж 

Възможност за вграждане в гипс картон(добавя се покривна рамка) 

 

Вътрешно сградна дистрибуция  
на TV и Интернет 



Благодаря за вниманието! 


