
למיין , להוריד סרטים, למחשב ולאפשר שיטוט באינטרנט
לכל מי שאין טלביזיה חכמה יכול לקבל אפשרויות דומות על ידי חיבור סטרימר המאפשר הפעלת 

מחייב , והרצון להוריד סרטים בזמן קצר
כאשר יש מספר  .במערכת" בקבוק 

מחשבים בבית הנושא הופך לחשוב יותר מאחר שהאינטרנט מתחלק בין כל המשתמשים 

טוב ביותר להעברת הוכח  כפתרון ה

,  G.hn (Giga Home Network)לוגיה חדש בשם 

מהירות גבוהה זו מבטיחה . ומספקת ממשקים בקצבים של גיגהביט לשניה

 עבודה על קווי הטלפון בו זמנית עם מודם האינטרנט ומכשיר הטלפון

הופך כל שקע טלפון הונמצאו כפתרון מקובל ושימושי על ידי חברת בזק 

אולם התקנת . כדי להבטיח תקשורת מהירת בכל נקודה בחלל הבית הדרך היחידה הינה להשתמש בכבלים

האלטרנטיבה . גם כלכלית לא זולה ואינה גמישה

  ).קואקס(

 היו שתי זו פלאג קיימים שנים רבות אך לטכנולוגיה

)מה שקיים במרבית הבתים בישראל

רשת החשמל (בעיית הפרעות ברשת החשמל הנובעת מהפעלת ציוד חשמלי בבית ובדירות השכנים 

והפועל היטב ברשת תלת פאזית  המתאים במיוחד לרשת החשמל הישראלית

 מצויןינו ההפתרון . וסטרימר ישירות לאינטרנט

  . מטר ויותר 1000אפקטיבי למרחקים של 

על ידי . 802.11ac / 802.11n  -בתקנים 

בכל נקודה בבית  טאבלט או מחשב נייד
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...זה עובד -כן , כן ? אינטרנט בטלביזיה 

למחשב ולאפשר שיטוט באינטרנט) SmartTV" ( חכמה"ניתן להפוך כל טלביזיה 
לכל מי שאין טלביזיה חכמה יכול לקבל אפשרויות דומות על ידי חיבור סטרימר המאפשר הפעלת 

והרצון להוריד סרטים בזמן קצר) streaming( האפשרות לראות סרט היורד מהאינטרנט בזמן אמת 
 צואר"כך שתקשורת האינטרנט לא תהווה , רשת אינטרנט מהירה בבית

מחשבים בבית הנושא הופך לחשוב יותר מאחר שהאינטרנט מתחלק בין כל המשתמשים 

הוכח  כפתרון ה, )HPNA  )HomePNA -מזה שנים רבות פתרון ה

לוגיה חדש בשם טכנו, כיום. אינטרנט בכל רחבי הבית על גבי קווי הטלפון

ומספקת ממשקים בקצבים של גיגהביט לשניה HPNA -מחליפה את פתרון ה

  :HPNA -ה מאפייניתקשורת מהירה ואמינה תוך שמירת 

עבודה על קווי הטלפון בו זמנית עם מודם האינטרנט ומכשיר הטלפון

 Plug & Play -התקנה מיידית 

יציבות בביצועים בציר זמן 

  .אמינות הציוד ועוד

HPNA ו - GHN  נמצאו כפתרון מקובל ושימושי על ידי חברת בזק

  ).BSpot( בדירה לרשת האינטרנט 

כדי להבטיח תקשורת מהירת בכל נקודה בחלל הבית הדרך היחידה הינה להשתמש בכבלים

גם כלכלית לא זולה ואינה גמישהאיננה אפשרית והינה בדרך כלל כבלי רשת בכל הבית 

(טלביזיה הטלפון או כבלי , תשתיות קיימות כגון כבלי חשמל

פלאג קיימים שנים רבות אך לטכנולוגיה-פתרונות על קווי חשמל בטכנולוגיית הום

מה שקיים במרבית הבתים בישראל(קושי בעבודה ברשת תלת פאזית 

בעיית הפרעות ברשת החשמל הנובעת מהפעלת ציוד חשמלי בבית ובדירות השכנים 

המתאים במיוחד לרשת החשמל הישראליתחדשני ברת פאורנט פתרון 

  .הופך כל שקע חשמל בדירה לנקודת אינטרנט

וסטרימר ישירות לאינטרנט SmartTVאיכותי לחיבור ישיר של תרון 

אפקטיבי למרחקים של ). PoE -כולל הזנת מתח (לחיבור מצלמות אבטחה דיגיטליות 

בתקנים ) WiFi (יש אפשרות לממשקים אלחוטיים , לכל הפתרונות לעייל

טאבלט או מחשב נייד, כך הלקוח יכול להמשיך לגלוש באינטרנט באמצעות הסמארטפון

  .ללא כל חשש לביצועים
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אינטרנט בטלביזיה 

  

ניתן להפוך כל טלביזיה  כיום
לכל מי שאין טלביזיה חכמה יכול לקבל אפשרויות דומות על ידי חיבור סטרימר המאפשר הפעלת  .'דואר וכו

  .פונקציות זהות

האפשרות לראות סרט היורד מהאינטרנט בזמן אמת 
רשת אינטרנט מהירה בבית

מחשבים בבית הנושא הופך לחשוב יותר מאחר שהאינטרנט מתחלק בין כל המשתמשים /מסכי טלביזיה
  .בבית

  

מזה שנים רבות פתרון ה -  קווי טלפון

אינטרנט בכל רחבי הבית על גבי קווי הטלפון

מחליפה את פתרון ה

תקשורת מהירה ואמינה תוך שמירת 

עבודה על קווי הטלפון בו זמנית עם מודם האינטרנט ומכשיר הטלפון

 התקנה מיידית

 יציבות בביצועים בציר זמן

אמינות הציוד ועוד

HPNA - טכנולוגיות ה

בדירה לרשת האינטרנט 

כדי להבטיח תקשורת מהירת בכל נקודה בחלל הבית הדרך היחידה הינה להשתמש בכבלים

כבלי רשת בכל הבית 

תשתיות קיימות כגון כבלי חשמלניצול מצויה ב

  

פתרונות על קווי חשמל בטכנולוגיית הום -  חשמלקווי 

  :מגרעות עיקריות

קושי בעבודה ברשת תלת פאזית .1

בעיית הפרעות ברשת החשמל הנובעת מהפעלת ציוד חשמלי בבית ובדירות השכנים .2

!)משותפת

ברת פאורנט פתרון לח

הופך כל שקע חשמל בדירה לנקודת אינטרנטו

  

תרון פ - כבלי קואקס

לחיבור מצלמות אבטחה דיגיטליות 

  

לכל הפתרונות לעייל

כך הלקוח יכול להמשיך לגלוש באינטרנט באמצעות הסמארטפון

ללא כל חשש לביצועים
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