
LexCom Home
Het meest flexibele huisnetwerk voor 
radio,TV, telefoon en data over één 
universele kabel

 



LexCom Home is het huisnetwerk dat u de mogelijkheid biedt om 
televisies, computers, telefoons, printers, faxapparaten etc., aan te sluiten
in uw woning waar u maar wilt. Alle LexCom Home aansluitingen (RJ45)
zijn gelijk en universeel te gebruiken. Afhankelijk van de apparatuur die u 
wilt gebruiken bieden wij het juiste aansluitsnoer om uw apparatuur te
verbinden met het LexCom Home netwerk.

Komen er in de toekomst nieuwe aansluittechnieken of nieuwe technolo-
gieën beschikbaar dan hoeft u alleen een nieuw aansluitsnoer te gebruiken
om uw apparatuur op het LexCom Home netwerk aan te sluiten of een
nieuwe module toe te voegen aan uw netwerk. LexCom Home is klaar
voor de toekomst.

Wilt u dat uw netwerk ook voorziet in toekomstige behoeftes kies dan
voor minimaal twee LexCom Home aansluitingen per vertrek, zodat u in
de toekomst verzekerd bent van voldoende aansluitingen voor zowel het
nuttige als het aangename.

een flexibel netwerk dat het nuttige
met het aangename combineert

LexCom Home:



LexCom Home het huisnetwerk voor televisie, telefoon en data
Vandaag de dag is het essentieel om in ieder vertrek te beschikken
over voldoende aansluitingen voor telefoon, data en televisie en
wandcontactdozen op de juiste plaatsen. Uw woning heeft een
eigen breedbandnetwerk nodig, dat wil zeggen een huisnetwerk
met een distributiecentrum, net zoals u een groepenkast voor uw
elektriciteit heeft.
Het distributiecentrum wordt verbonden met de beschikbare diensten
zoals breedband internet, telefoon en kabeltelevisie. Vervolgens kunt u
zelf in het distributiecentrum bepalen welke functie de aansluitingen in
de verschillende woonruimten moeten krijgen. Dit is volkomen veilig en 
u kunt op een eenvoudige, efficiënte wijze een aansluiting wijzigen van
televisie naar data en van data naar telefoon.

Een snel en universeel systeem
LexCom Home maakt uw woning klaar voor de toekomst, klaar voor
hoogwaardige communicatie. Het huisnetwerk zorgt ervoor dat zowel
‘oude’ als ‘nieuwe’ signalen naar de vertrekken worden gestuurd.
Bijvoorbeeld analoge en digitale telefonie, internet via de kabel of via
ADSL, kabeltelevisie, digitale televisie of satelliettelevisie.

Geen lange aansluitsnoeren meer over de vloer
Met LexCom Home aansluitingen voor televisie, 
computer en telefoon in ieder vertrek is de tijd van
lange snoeren over de vloer, van het ene naar het
andere vertrek verleden tijd. U gebruikt korte aansluit-
snoeren voor uw apparatuur, want er zijn immers in alle
vertrekken universele aansluitingen. LexCom Home heeft
specifieke aansluitsnoeren voor alle apparaten welke we op het
LexCom Home netwerk kunnen aansluiten.

Iedere aansluiting voor televisie,
internet, telefoon, printer, fax …

De hoofdgedachte achter LexCom Home is dat aansluitingen 
gestructureerd, gestandaardiseerd en slim zijn. Met als resultaat een 
netwerk waar iedere aansluiting universeel te gebruiken is, zonder afbreuk
te doen aan kwaliteit zodra meerdere apparaten met het LexCom Home
netwerk zijn verbonden.
LexCom Home is een gestructureerd netwerk (ster structuur). 
De aansluitingen in LexCom Home zijn uitgevoerd in RJ45. Dit is een
reeds lang gebruikte standaard bij professionele netwerken en daarmee
een garantie voor de toekomst.
De bekabeling en het aansluiten van de RJ45-connectoren van een
LexCom Home netwerk is het meest kritische deel van het netwerk.
Daarom is bij LexCom Home gekozen voor de professionele “Crocodile”
connector uit het programma van LexCom Office. Doordat in LexCom
Home alle data via bekabeling loopt en niet draadloos, is het systeem
absoluut veilig, betrouwbaar en snel.



de toekomst is de beste insteek om van begin
af aan te kiezen voor een aantal extra aanslui-
tingen. Met een LexCom Home netwerk kunt u
uw huis zo inrichten dat de computer deel uit
maakt van de inrichting en u niet gebonden
bent aan één specifieke plaats.

Met een huisnetwerk is het zelfs mogelijk om
meerdere computers te gebruiken, u deelt
bestanden of internet of maakt samen gebruik
van een gemeenschappelijke printer.

Denk vooruit

Het is onmogelijk om te voorspellen aan welke
eisen een huisnetwerk over vijf jaar moet voldoen.
Er zijn veel experts, maar ze zijn het niet altijd
met elkaar eens. Eén ding is zeker, de elektroni-
sche snelweg groeit steeds sneller.

Willen we gebruikmaken van de 
elektronische snelweg dan vraagt dit
om een zeer hoge bandbreedte, waar
we over willen beschikken in alle 
vertrekken. Om voorbereid te zijn op



huiswerk te kunnen maken. Vier aansluitingen
zijn dan nodig in deze kamer.

3. De hal
In de buurt van de hal bevindt zich vaak het 
distributiecentrum. Een telefoonaansluiting is
hier dan gewenst en een extra aansluiting voor
toekomstige ontwikkelingen. Dit betekent twee
aansluiting in de hal. 

4. De woonkamer
Hier zijn aansluitingen voor de televisie en video
essentieel. Gewenst zijn aansluitingen voor
internet en telefoon. Gezien deze wensen is een
minimum van vier aansluitingen vereist.

5. De keuken
Zou u niet snel even het nieuws of ontbijttelevisie
willen zien tijdens uw ontbijt? De telefoon wordt
ook vaak gebruikt in de keuken. Daarom zijn er
twee aansluitingen nodig.

6. Kantoor – efficiënt werken op afstand
Sluit uw computer aan op het netwerk van de
zaak en werk met de snelheid van het licht 
vanuit huis. Uw huis wordt een efficiënte werkplek.
Met slechts één muisklik maakt u verbinding
naar de zaak. De telefoon, fax, computer en
printer vormen het zenuwcentrum in uw woning
en u heeft hier minimaal vier aansluitingen nodig.

Wat heeft een gezin nodig op het
gebied van beeld, geluid, data en
telefonie?

1. Slaapkamer
Is meer dan één aansluiting wenselijk? De
meeste mensen willen in een slaapkamer een
telefoon, maar ook een televisie en zelfs een
computer. Minimaal twee aansluitingen zijn dan
gewenst.

2. De kinderkamer
Is één telefoonaansluiting genoeg? Nee, kinderen
groeien op en willen een TV of computer om

Nieuwe producten voor meer plezier 
op het LexCom Home netwerk!

AV modulator
Sluit uw videorecorder, DVD speler of satellietontvanger aan op het
LexCom Home netwerk en u kunt de film in ieder vertrek kijken waar u
maar wilt. De enige voorwaarde is dat de TV aangesloten is op LexCom
Home. Dit wordt mogelijk gemaakt door de AV modulator, een kleine
blackbox die bij de video, DVD of satellietontvanger wordt geplaatst.

IR link
De IR (infrarood) link stuurt het signaal van uw afstandbediening naar de
video, DVD of satellietontvanger. Hierdoor is de IR link de perfect partner
van de AV modulator. Uw video, DVD of satellietontvanger kunt u bedienen
vanaf de TV waar u naar kijkt. Bijvoorbeeld een DVD kijken en de DVD
speler bedienen vanuit uw slaapkamer terwijl deze DVD speler beneden 
in de woonkamer staat.

Het ontwerp en de eisen van een IT
installatie in een woning
LexCom Home is een gestructureerd 
bekabelingsysteem dat aan de gangbare
eisen en wensen van gebruikers van 
telefonie en televisie voldoet. LexCom Home
heeft de afzonderlijke netwerken vervangen
door één universeel netwerk voor telefonie,
data en TV. De aansluitingen in een woning
laten zich als volgt omschrijven:

• Twee aansluitingen voor een gestructu-
reerd netwerk worden geadviseerd in
iedere kamer, inclusief keuken en hal.

• Één extra aansluiting bij wandcontact-
dozen in vertrekken die gebruikt 
worden als werkruimte

• Twee aansluitingen bij wandcontact-
dozen in verblijfsruimten zoals een
spreekkamer
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Professionele installatie en 20 jaar garantie!

1 Universele inzetplaat en twee connectoren
2 LexCom Home kabel met acht aders
3 Distributiecentrum waar de binnenkomende kabels voor telefonie, kabeltelevisie 

en internet worden aangesloten op het netwerk
4 Patchsnoeren voor het eenvoudig verbinden van signalen met de aansluitingen
5 Universele patchpanelen
6 Telefoniemodule voor acht aansluitingen telefoon/ISDN/fax/modem
7 Dataswitch module voor vijf netwerkaansluitingen
8 Antenneversterker voor zes radio/TV aansluitingen

Basiscomponenten van het
LexCom Home netwerk

Schneider Electric traint installateurs, monteurs en adviseurs om een 
professionele installatie en ondersteuning van LexCom Home te 
waarborgen. Het doel van de trainingen is het verspreiden van kennis
over nieuwe producten en functies van het netwerk.

Het LexCom certificaat is een garantie dat de installatie voldoet aan de eisen
van een gestructureerd netwerk. Op gecertificeerde netwerken wordt een garantie
van 20 jaar geboden op functionaliteit en beschikbaarheid van reserve-onderdelen.



Distributiecentrum
Het hart van het systeem. Inkomende
kabels worden hier aangesloten. 
Deze worden verbonden met de aan-
sluitingen in de woning via actieve
modulen en patchpanelen. 
Het distributiecentrum is modulair
opgebouwd, zodat u vrij bent in de
keuze van modulen (zoals radio/TV,
telefoon en data). Wilt u nieuwe 
functies of toepassingen dan kan dit
door modulen te vervangen of het
aantal modulen uit te breiden.
Afhankelijk van de grootte van de
gekozen distributiekast is het mogelijk
om meer of minder aansluitingen te
maken.

Data module
Een dataswitch met vijf poorten 
om computers, printers en andere 
hardware met netwerkkaarten te 
verbinden. De poort aan de boven-
zijde wordt veelal gebruikt om 
een verbinding te maken met een
extern netwerk, bijvoorbeeld een
breedbandnetwerk. De dataswitch
ondersteunt het Ethernet protocol
10/100 Base-T of 10/100/1000 
Base-T (10/100/1000 Mbit/s).

Telefonie module
Inkomende telefoonlijnen worden op
het telefoniemodule aangesloten.
Verschillende telefoniemodulen zijn
beschikbaar voor analoge of ISDN
telefonie.

Radio/TV module
Een versterker die radio en TV signalen
over het netwerk stuurt. De module
heeft een aansluiting voor de inkomende
coaxkabel en 6 aansluitingen voor de
verschillende vertrekken. De modulen
zijn voorzien van Audio Video en
Infrarood link. Twee aansluitingen
ondersteunen retourverkeer (voor o.a.
interactieve TV).

IR link
De IR link ontvangt het signaal van
een afstandsbediening en zendt dit
signaal naar de video, DVD of
satellietontvanger. De IR link is een
perfecte aanvulling op de AV modulator,
in alle vertrekken waar de IR link wordt
gebruikt, kunt u apparatuur bedienen.

AV modulator
Sluit uw video, DVD, media center of
satellietontvanger aan op het LexCom
Home netwerk via de AV modulator en
u kunt de film zien op iedere televisie
aangesloten op LexCom Home.

PC Player
De PC Player maakt een FM kanaal en
stuurt dit kanaal over het LexCom
Home netwerk. U kunt uw computer
aansluiten op LexCom Home om MP3
muziek, internetradio etc., over het
netwerk te sturen en te beluisteren op
alle radio’s aangesloten op LexCom
Home.

BeoLink® van Bang & Olufsen
U kunt uw LexCom Home netwerk
ook gebruiken voor BeoLink commu-
nicatie. In samenwerking met Bang &
Olufsen zijn modules voor Master en
Power Link communicatie ontwikkeld.

Aansluitsnoeren
Er zijn aansluitkabels voor radio, 
televisie, data en telefoon. 

Installatiekabel
De LexCom Home kabel wordt
gebruikt voor de overdracht van 
signalen van de patchpanelen in het
distributiecentrum naar de LexCom
Home aansluitingen in de vertrekken.
Dankzij zijn grote bandbreedte en
hoge signaalcapaciteit kan de kabel
alle soorten signalen dragen (o.a.
telefonie, data en radio/TV).

Modulaire connectoren
De LexCom Home connectoren zijn
speciale connectoren met een “klik-
sluiting”, eenvoudige kleurherkenning
voor adermontage en snel af te mon-
teren zonder speciaal gereedschap.

Inzetplaten
Eén of twee connectoren passen in
de inzetplaat. Tekstlabels worden
gebruikt voor codering en identificatie.
Voor alle gebruikelijke fabrikaten 
schakelmateriaal zijn centraalplaten
beschikbaar.

Overzicht producten LexCom Home



Schneider Electric B.V.
Waarderweg 40 Haarlem
Postbus 836 2003 RV Haarlem
Tel. 023 - 5 124 124
Fax 023 - 5 124 100
www.schneider-electric.nl
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Overzicht beschikbare catalogi

Dit overzicht geeft een deel van onze huidige documentatie weer. Voor
meer informatie over onze actuele en beschikbare documentatie en voor
het bestellen hiervan kunt u contact opnemen met ons customer support
center, 023 - 5 124 124. U kunt eveneens onze website raadplegen:

n LexCom Catalogus
n LexCom Delta 8 brochure, Het alles in één huisnetwerk
n LexCom Home - Bang & Olufsen
n LexCom Home technisch handboek
n LexCom Office brochure
n IHC brochure
n IHC Technical handbook
n Woningbouw catalogus

www.schneider-electric.nl


