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Flytoget får mye ros for sin gode kundeservice 
og informasjon. I togene fi nnes det da også info-
skjermer nær sagt over alt. 

Flytoget var tidlig ute med digital 
skilting i Norge. Mens systemet i 
starten ble brukt til å informere 
passasjerene om fl ytider, er nå 
både innhold, skjermer og infra-
struktur mye mer avansert.

Ønsket bedre bildekvalitet
Fra en PC framme i toget går 
signalene videre til to skjermer 
i hver av de åtte vognene. Hvert 
tog er 108 meter langt. Da er det 
en utfordring å nå fram til alle 
skjermer med gode bilder.
 – Togene har begrensede 
føringsveier for kabler. Det løste 
vi ved å sette en cat5 videosender 
i første togsett, for deretter å sette 
en mottaker koblet i kaskade 
ved hver skjerm. Slik kunne vi 
begrense oss til bare én kabel som 
førte signalet til alle skjermene, 
forteller kundeansvarlig Borgar 
Kristiansen i Leteng.

Spesialtilpassede produkter
Kabler og elektronisk utstyr måtte 
skjermes godt, og være robust nok 
til å tåle mye risting. Så uvanlige 
var utfordringene, at utstyret 
Leteng leverte, måtte spesialtil-
passes. 
 – For eksempel måtte strøm-
ledningene skrus fast i sender- 
og mottakerboksene, forteller 
Letengs ekspert. – Og gjennom 
godt samarbeid med produsen-
tene, løste dette seg. 

Fleksibel løsning når fl ere
Flytogene er produsert i 
Frankrike, og var levert med 
spesielle kabler.  
 – Disse var godkjent for toget, 

og vi måtte forholde oss til dem, 
selv om de ikke egnet seg særlig 
godt til overføring av audio og 
video, sier Kristiansen. – Så da ble 
det opp til oss i Leteng å levere 
utstyr som passet sammen med 
disse. Men også denne utfordrin-
gen fant vi løsninger på. 

– Leteng tidlig med
Flytogets utviklingspartner Pronto 
TV valgte Leteng som samar-
beidspartner og underleverandør 
av utstyr for signaldistribusjon.
 – Leteng kom tidlig inn i pros-
jektet og deltok blant annet på be-
faring på Flytoget, opplyser Tore 
Hovda, operativ leder i Pronto TV. 
 – Vi leverte raskt utstyr til 
pilottesten. Dessuten la vi vekt på 
å komme fram til gode, spesialtil-
passede løsninger, føyer Letengs 
representant til.

– Leteng kjent for sin kompetanse
– Vi har samarbeidet med Leteng i 
fl ere prosjekter, og de sørger alltid 
for riktig utstyr til løsningene, sier 
Hovda. – De er kjente for sin gode 
faglige kompetanse, har et bredt 
sortiment og leverer raskt. Det 
betydde mye i dette prosjektet, 
understreker han.

Stabil kvalitet
Med den nye løsningen kan 
Flytoget nå la passasjerene hvile 
øynene sine på data i sanntid, 
som informasjon fra Garder-
moen om avgang og ankomst, 
scoringsvarsler fra Tippeligaen 
og oppdaterte nyheter. Alt med 
stabil signaloverføring og ypperlig 
bildekvalitet.

Leteng AS – den gode forbindelsen
Leteng AS er spesialister på signaldistribusjon mellom kilde og visning 
for audio, video og data. Våre drøyt 3.000 fornøyde kunder kjøper løs-
ninger innen IT-management, presentasjon, digital skilting og «smarte 
hjem». Vi ligger i forkant av teknologien og kundenes behov, og har i 
mer enn 20 år vært en av Norges ledende IT- og AV-distributører.

Spesialkompetanse på helhetlige løsninger
Vi har kunnskapen, erfaringen og produktene som skal til for å designe 
optimale løsninger. Sammen med forhandler og sluttkunde kartlegger 
vi alle behov, før utstyr og løsninger testes.

Landsdekkende
Verdens ledende produsenter forsyner oss med det beste og mest 
oppdaterte utstyret. Vi har over 2500 kunnskapsrike og serviceinnstilte 
forhandlere over hele Norge.
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Løsninger og utstyr fra Leteng er en del av Flytogets avanserte infosystem.

Løsning som går på skinner
Da det digitale skjermsystemet i togene nylig 
skulle oppgraderes, valgte man spesialtilpassede 
løsninger fra Leteng.  


