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Televes Scandinavia
Televes är Skandinaviens ledande antennmaterielleverantör. Vi är 
ca 20 entusiastiska medarbetare, som kommer att göra vårt allra 
bästa för att hjälpa dig. Du har aldrig längre till oss än närmaste 
telefon eller dator med Internetuppkoppling. Har du vägarna förbi, 
hoppas vi verkligen att du tittar in. 

Hjärtligt välkommen.

Televes Scandinavia
Post: Box 3, SE-231 21 Trelleborg 

Besök: Vannhögsgatan 7, SE-231 66 Trelleborg

Telefon: +46 (0) 410 36 36 10. Fax: +46 (0) 410 36 36 01

E-mail: info.scandinavia@televes.com

Hemsida: www.macab.com

Stockholm
Telefon: 0410 36 36 28

E-mail (Micke): micke@televes.com

Göteborg
Telefon: 0410 36 36 36 

E-mail (Mats): mats@televes.com

Support 

0410
36 36 50

Sälj/Order 

0410
36 36 10

Ekonomi 

0410
36 36 30

Lager 

0410
36 36 80

Televes
STOCKHOLM

Televes Scandinavia (Huvudkontor)
TRELLEBORG 

Televes 
GÖTEBORG
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På Televes lägger vi mycket resurser på hjälpmedel som ska 
förenkla ditt dagliga arbete och kommunikationen med oss. Här 
har vi sammanställt några av dessa hjälpmedel.

Hemsida
På vår hemsida får du information om produkter, kampanjer,  
öppettider med mera. Här kan du också ladda ned bilder, pro-
duktblad och broschyrer.

Support
Via hemsidan kan du enkelt klicka dig fram till vår support. Du 
hittar där svaren på många frågor som rör teknik, mjukvaror och 
produktinformation. Du kan dessutom ladda ned våra bruksan-
visningar i PDF-format. Här hittar du också aktuella mjukvaror.

E-handel
Från vår hemsida kan du enkelt klicka dig fram till vår e-handel. 
Även du som normalt ringer in din beställning hittar här mycket 
matnyttigt. Du kan se tidigare order, leveransuppgifter och lager-
status. Har du glömt dina inloggningsuppgifter klicka på ”Glömt 
lösen”. Nytt lösenord mailas då automatisk till den e-mail-adress 
som du har registrerad hos Televes. Finns du inte registrerad, 
så ring oss!

Nyhetsbrev
Via Televe  s nyhetsbrev läsa om vad som händer i branschen. 
Du får också information om aktuella kampanjer, nya produkter 
mm. Vill du prenumerera? Gå in på vår hemsida och klicka på 
”Nyhetsbrev”.

Välkommen att kontakta oss på: 
Order: 0410 36 36 10 
E-mail: info.scandinavia@televes.com
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Försäljningsvillkor
Priser
Alla priser är netto exklusive moms enligt definition i AL95RR 
Priserna gäller tills vidare och kan ändras utan föregående aviser-
ing. Priser anges i kronor per styck, m, samt i vissa fall per par.

Avgift
Vid betalningspåminnelse påförs lagreglerad påminnelseavgift.

Lagervaror - Ej lagervaror
Eventuella restnoterade lagervaror skickas fraktfritt. Varor till ett 
värde understigande 200 kr restnoteras inte.

Garantier
Garantitiden är  som regel 1 år. För vissa produkter kan förlängd 
garanti tillämpas. För övriga villkor hänvisas till "Allmänna lever-
ansbestämmelser".

Returer
Eventuella returer måste vara godkända av Televes och åtföljas av 
ett retur- nummer (RMA) utfärdat av Televes. Returer utan RMA 
eller returer som belagts med mottagarfrakt/efterkrav, vägras 
och returneras på avsändarens bekostnad. Mer information om 
returer och nerladdning av RMA-blankett finner du på: www.
macab.com (SE) > nerladdningar > övrigt

Order
Order levereras fraktfritt vid ordervärde över 5.000 kr netto. För 
paraboler eller andra skrymmande produkter gäller fraktfritt vid 
ordervärde över 10.000 kr.

PDF-faktura
För att ytterligare minska vår miljöbelastning har vi infört  
PDF-fakturor. Kontrollera gärna med din säljare så vi har rätt  
e-postadress. Vi tar en mindre avgift (45 kr) för den som väljer 
den mer arbetskrävande och miljöbelastande posthanteringen 
av fakturor.
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HDMI-DISTRIBUTION I CAT-KABEL/NÄTVERK 

Allt oftare finns behovet att skicka HDMI-signal i en standard Cat5e/6 kabel. Catline IP-1000 
löser detta. Dessutom finns en returkanal för att skicka fjärrkontrollers signaler baklänges i 
Cat-kabeln. (38 MHz).

Catline IP-1000 tillåter två huvudsakliga användningsområden, punkt till punkt i en CAT-kabel eller punkt till multipunkt via ett 
standard data-nätverk. Det går utan problem att distribuera en datasignal från 1 eller flera källor till mer än 127 mottagare i 
nätverket. Tekniken bygger på att HDMI-signalen omvandlas till ”Moving JPEG” som därefter kan distribueras som ren data.

IP-1000

n
z Villa med HDMI-källa avskiljt från TV:n   nz Kontor där HDMI-signal ska distribueras

n
z Butik med flera monitorer för digital ”Signage”
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TYPISKA APPLIKATIONER FÖR HDMI-DISTRIBUTION

CAT5e/6 (Maximum 120 meter)

HDMI

HDMI

Här använder vi en standard CAT-kabel och 
förflyttar HDMI-signalen t.ex från garaget in 
till vägg-TV’n i vardagsrummet.

CAT5e/6

CAT5e/6

HDMI

HDMI

HDMI HDMI HDMI

”Ethernet switch 
med IGMP-snooping”

Med IP-1000 går det att använda ett 
standard nätverk för att distribuera signal 
från en eller flera HDMI-källor. Perfekt för 
en sportbar, butik eller ett företag.

INSTALLATION: EN–EN

INSTALLATION: EN–FLERA

IP-1000
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TYPISKA APPLIKATIONER FÖR HDMI-DISTRIBUTION

IP-1000

”Ethernet switch 
med IGMP-snooping”

IP-1000 tillåter separat IP-nummer på varje 
sändare. Härigenom går det att parallellt sända 
flera HDMI-signaler i nätverket. Perfekt för t.ex. en 
sportbar med flera program som ska distribueras i 
ett standard datanätverk till flera mottagare.

CAT5e/6

CAT5e/6

CAT5e/6

HDMI

HDMI

HDMI HDMI

INSTALLATION: MÅNGA–FLERA

CAT5e/6 (Maximum 120 meters)

EasyFiber POF-kit (Maximum 25 meter)

HDMI

HDMI

Genom att HDMI-signalen omvandlats till IP (data), går det även 
att distribuera HDMI via en POF (optisk 2 mm fiber). Perfekt för 
snyggare och enklare installation  

EasyFiber POF-kit

ALTERNATIVA INSTALLATIONER

CAT5e/6
IP-1000
(Sändare)

CAT5e/6
IP-1000

(Mottagare)
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IP-1000
CATLINE – HDMI ÖVER CAT5E/6

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SORTIMENT

Temperaturområde: –5 to +35 °C (+23 to +95 °F)

Fuktighet: 5 to 90% RH (Ingen kondens)

Retur fjärr: Gäller 38 MHz fjärrkontroller

Video insignal: 0,5–1,0 Volts P-P

DC inspänning: 5 volts p-p (TTL) via medföljande adapter

Video Format: DTV/HDTV: 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/1080p

Video ut: HDMI, HDCP1.3

Max kabellängd: 1080p 8-bit 120m (Max) over single CAT5e/6/24AWG/Solid

Effektförbrukning: TX: 3 Watt. RX: 3 Watt (Max)

Mått (LxWxH): 103.5x93,5x24,6 mm

Vikt: Sändare/mottagare 2 x 220g

Innehåll i Catline IP-1000Kit

Komplett Kit

Art.nr. E-nr. Benämning

380 00 22 60 000 60 HDMI Extender Kit, IP-1000, for CAT5e/6

Lösa enheter och tillbehör

380 00 23 60 000 61 HDMI Receiver, IP-1000RX, for CAT5e/6

380 00 25 51 702 22 HDMI Transmitter, IP-1000TX, for CAT5e/6

380 00 40 51 702 58 Front adapter IP-1000f, for 10" and 19" panel

380 00 03 51 777 74 19"-panel Catline för rackmontering

380 00 04 51 777 75 10"-panel Catline för rackmontering

Produkter och tillbehör till Catline IP-1000 system:

IP-1000 kan beställas som ett kit med båda enheterna men även som lösa sändare och mottagare. IR-öga medföljer, vilket möj-
liggör att styra till exempel en digital-box från vardagsrummet, även om boxen är placerad på annat ställe.

n
z HDMI-sändare och mottagare   nz 2x nätdel DC 5 V 1A per enhet   nz IR-RX kabel/IR TX kabel
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HD-11 används för att enkelt ansluta en HDMI-källa från PC, 
Smartphone etc till en TV med VGA-ingång, monitor eller projektor. 
Anslutning är Plug&Play och ingen nätdel behövs.

HD-10: Många modulatorer eller andra applikationer är gjorda för 
att ta emot Audio och videosignal på ingången. HD-10 tar emot 
en HDMI-signal  och omvandlar denna till A/V med stereoljud på 
utgången (2 x Audio samt 1 x Video).

HD-10/11

Art. nr. E-nr. Benämning Funktion

380 00 55 60 001 74 HD-11 Converter, HDMI till VGA
380 00 50 60 001 40 HD-10 Converter, HDMI till A/V

Art.nr: 380 00 65 | HDMI-splitter HD-144E, 1x4, EDID, HDCP, 4Kx2K | E-nr: 60 008 04

Art.nr: 380 00 64 | HDMI-splitter HD-142-4K, 1x2, V 1.4, 1080p, 3D, 4Kx2K | E-nr: 60 008 40

HDMI splitter fördelar en HDMI-källa till två eller fyra HDMI-signaler simultant. Dessa HDMI-fördelare stöder alla obligatoriska 
och flera valfria 3D-format, som beskrivs i HDMI 1.4 specifikationen. Stöder HD-upplösning: 4Kx2K @24 Hz, 1080p @60 Hz, 
720p/1080i @120Hz. Stöder digitala ljudformat, exempelvis High Definition Audio support: Dolby TrueHD, och DTS-HD Master Audio.

Technical data

Operating Temperature Range –5 to +35°C (+23 to +95°F)
Operating Humidity Range 5 to 90% RH (No Condensation)
Input Video Signal 0.5–1.0 Volts P-P
Input DDC Signal 5 volts P-P (TTL)
Data transfer speed rate 6.75 Gbps (Maximum)
Video Format Supported DTV/HDTV: 480i/576i/480P/576P/720P/1080i/1080P/4Kx2K, 3D video support
HDMI Output HDMI 1.4 + HDCP 1.1
Support Video Color Format  xv-YCC/deep color 36bit
Support Audio Format DTS-HD/true-HD/LPCM7.1/AC3/DTS/DSD
Power consumption HD-144: 10 W (Max) / HD-142: 3 watts (Max)
Dimension (L×W×H) HD-144: 115x62x25 mm / HD-142: 75x68x25,2
Net Weight 210 g

HD-142/144
HDMI-SPLITTER 1X2 OCH 1X4

HD-142 HD-144E
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1. Godkännande av order
Nedanstående leveransbestämmelser tillämpas på all för-
säljning av Televes, ”Säljaren”, såvida ej annat skriftligen 
godkänts av Säljaren.

2. Bindande avtal
Ingen beställning utgör bindande avtal med mindre ordern 
godkänts av Säljaren skriftligen eller genom leverans av 
varorna ifråga.

3. Ändring eller annullering av order
Order kan inte annulleras eller ändras av Köparen utan Sälja-
rens skriftliga godkännande.

4. Pris
Såvida inte pris avtalats skriftligen mellan parterna sker 
leverans till priser i enlighet med av Säljaren tillämpad prislista 
vid tidpunkten för leverans. Senast utkomna prislista ersätter 
automatiskt tidigare.

5. Betalning
Såvida inte annat skriftligen avtalats är samtliga priser u-netto 
kontant. Kredit lämnas efter prövning i det enskilda fallet. 
Vid försenad betalning har Säljaren rätt till dröjsmålsränta, 
förnärvarande 12%, på obetalt belopp. Därjämte har Sälja-
ren rätt att vägra ytterligare leverans tills dess betalning för 
förfallen skuld erhållits.

6. Äganderätten till produkterna - äganderättsförbehåll
Äganderätten till sålda produkter övergår till köparen först 
sedan Säljaren erhållit full betalning. Säljaren skall således 
äga rätt att vid utebliven betalning återta godset. Allt i den 
omfattning det är tillåtet enligt lagen i Köparens hemvistland.

7. Leverans - Faran för godset
Om inte annat skriftligen avtalats i det enskilda fallet levereras 
godset fritt vårt lager. Faran för godset övergår på Köparen 
vid leveransen. Eventuella artiklar, som ej finns i lager vid 
leveranstillfället, restnoteras och levereras fraktfritt snarast 
möjligt. Säljaren är dock inte ansvarig för förlust på grund av 
försenad eller utebliven leverans. INCOTERMS gäller.

8. Frakter med mera
Vid leverans under visst av Säljaren fastställt minimivärde 
uttages leverans- och faktureringsavgift  i enligt av Säljaren 
vid varje tidpunkt tillämpade taxor. Köparen erinras om att 
transport sker på dennes risk. Försäkring ombesörjs endast 
efter skriftlig begäran och på Köparens bekostnad.

9. Reklamation av leverans
Anmärkningar vid felaktig leverans skall meddelas till oss 
skriftligen inom åtta (8) dagar. Eventuella transportskador 
skall köparen anmäla direkt till transportföretaget. Säljaren 
äger avslå varje anspråk på grund av bristande leverans, 
såvida inte Köparen underrättar Säljaren i enlighet med vad i 
föregående stycke sägs.

10.  Garantier med mera 
Säljaren garanterar att produkterna överensstämmer med Säl-
jarens standardspecifikationer, angivna i Säljarens broschyrer 
eller med vad som särskilt överenskommits med Köparen 
skriftligen. Alla andra garantier och villkor med avseende 
på kvalitet eller funktion är uteslutna. Överensstämmer inte 
produkten med denna garanti skall Säljaren efter eget val 
antingen ersätta felaktigt gods med felfritt sådant eller utfärda 
en kreditnota. Säljarens ansvar är begränsat till fel angivna 
i AL-95. Om inte annat anges gäller två veckors garanti för 
uppackningsfel.  Underlåter Köparen att reklamera inom de 
tidsgränser som anges ovan, har Köparen förlorat sin rätt 
till garantin.

11. Returer
Vid retur på grund av reklamation måste alltid RMA:nr anges 
på följesedeln och varför retur skett och till vilken faktura 
returen hänför sig. Fel på produkten skall beskrivas så att den 
kan åtgärdas utan dröjsmål. Uppfylls ej ovan angivna villkor 
returneras varorna utan åtgärd till avsändaren, alternativt med 
full debitering. Returer eller byten utan föregående godkän-
nande eller returer som belagts med mottagarfrakt eller andra 
avgifter vägras och returneras på avsändarens bekostnad. Har 
Köparen skadat originalemballage, till exempel genom egna 
noteringar, märkningar etc. eller saknas emballaget, debiteras 
20 % av varans värde vid kreditering eller byte. Respektive 
inköpsfaktura skall alltid bifogas. Returer eller service belagd 
med avgifter returneras. Returnummer fås av säljaren.

12. Produktansvar
Säljaren ansvarar för personskador endast om det visats 
att skadan orsakats genom grov oaktsamhet från Säljarens 
sida. Säljaren ansvarar ej för skador på någon egendom 
som inträffar vare sig under eller efter den tid då Köparen 
har godset i besittning. Säljaren har vidare inget ansvar för 
skador på produkter som tillverkas eller säljs av Köparen. 
Säljaren ansvarar inte för utebliven vinst eller följdskada. 
Skulle Säljaren omfattas av produktansvar gentemot tredje 
man, skall Köparen hålla Säljaren skadeslös i den omfattning 
som Säljarens ansvar begränsats i enlighet med detta avtal. 
Säljaren ansvarar inte för inkomstbortfall, följdskador eller 
andra skador såvida inte förlusten eller skadan beror på grov 
oaktsamhet från säljarens sida.

13. ”Force Majeure”
Säljaren skall ha rätt att annullera order eller senarelägga 
leveranser eller reducera kvantitet som skall levereras om 
leveransen omöjliggörs eller ur Säljarens synpunkt blir i 
oskälig mån oekonomisk på grund av omständigheter utanför 
Säljarens kontroll såsom, men ej begränsat till strejker, lock-
outer, olyckor, krig, eldsvådor, explosioner, översvämningar, 
underlåtenhet från tredje man att fullgöra leverans till Säljaren, 
större maskinhaverier, råvarubrist eller annat sådant.

14. Tillämpad lag
Varje avtal mellan säljare och köpare skall anses ingånget i 
enlighet med svensk lag som skall tillämpas därpå.

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER
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