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Et moderne boligbyggeri rummer i dag en 
lang række netværk og datastrømme fra 
alt fra  dørtelefoni og videoovervågning, 

til varmestyring, vaskeri og internet. Og ofte er 
der tale om forskellige løsninger, der er kom
met til i løbet af en årrække, hvorfor det kan 
være svært at hitte rede i de mange netværk.

“Det gør det svært for den driftsansvar
lige at få et godt overblik, og han opdager 
sjældent fejlen, før en forbruger klager over 
manglende varme eller en vaskemaskine 
ude af funktion. Derfor har vi skabt løsnin

gen  HyperConnect, hvor vi etablerer ét sam
let netværk med én managementplatform, 
der holder styr på de enkelte undernetværk”, 
forklarer produktchef hos Dansk Kabel TV 
 Søren Balslev, der har været med til at udvikle 
 HyperConnect.

Mange fordele – også for 
bygherrer og investorer
Det er i dag et krav til offentlige bygninger, at 
man tænker i helhedsløsninger ved nybygge
rier og større renoveringer, og HyperConnect 
er netop en helhedsløsning, der kan skaleres 
op og ned efter behov, forklarer Søren  Balslev:
“HyperConnect giver først og fremmest et 
meget bedre overblik og mulighed for lyn
hurtig fejlsøgning, så den driftsansvarlige kan 
spare meget tid og besvær. Der tikker gan
ske enkelt en sms ind, hvis en enhed fejlmel
der. Men det er også en mere sikker løsning, 
 fordi al data ud af bygningen kommer igen
nem vores sikkerhedssystemer og ikke kan 
angribes af hackere udefra. Og endelig kan 
man spare en hel del på strømregningen, for
di vi minimerer antallet af switches og strøm
forsyninger, hvor der typisk er et stort forbrug 
og energispild – så på den måde er det en 
mere bæredygtig løsning”.

I renoveringsopgaver kan HyperConnect 
da også hurtig tjene sig selv ind igen. Når det 
gælder nybyggerier, er det en attraktiv løs
ning for både bygherrer og investorer, fordi 
det giver en fleksibel og fremtidssikret løsning.

For boligforeninger, kommuner 
og større virksomheder kan det 
være en rigtig god ide at samle 
deres forskellige netværk og data-
strømme fra fx videoovervågning, 
varme styring og vaskeri. Det giver 
et langt bedre overblik, større sik-
kerhed og mindre strømforbrug.
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DANSK KABEL TV

Dansk Kabel TV er en landsdækkende virksomhed 
ejet af TDC med 600 medarbejdere, der tilsammen 
sørger for at installere og servicere antenneanlæg, 
bolig- og fibernetværk samt overvåge og sikre 
netværk hos antenne- og boligforeninger, i er-
hvervslivet og inden for det offentlige. Vores motto 
er: Stærkere Sammen.

Se mere på www.danskkabeltv.dk 

Med en samlet netværks
løsning bliver det nemmere at 

overvåge den daglige drift.

En samlet 
netværksløsning 
giver gevinst
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 Vi minimerer antallet af switches 
og strømforsyninger, hvor der typisk 
er et stort forbrug og energispild – så 

på den måde er HyperConnect en mere 
 bæredygtig løsning 

Søren Balslev, produktchef, Dansk Kabel TV


