Bilaga 8 – Fastighetsanslutning

Fastighetsanslutning
Fastighetsägaren ansluter själv fibern mellan mediaomvandlaren/nätverksuttag (aktiv
utrustning) och anslutningsboxen utanför huset där inkommande slang finns.
Avlämningspunkten (Smartboxen) i huset skall helst vara i närhet av första telefonuttaget
och i närhet av eluttag. Från den aktiva utrustningen behöver kablar installeras till befintliga
TV apparater i huset alternativt om man väljer att komplettera med trådlösa TV-boxar.
Material:
•

Anslutningsbox-FFH.

•

Förkontakterad fiber 10m (alternativt 20m).

•

10st kabel klammer.

•

Mediaomvandlare.

Fiber kan böjas runt hörn samt klammas upp på vägg.

Genomförande
•
•
•
•
•
•

Besluta var fibern skall komma in i fastigheten.
Borra ett hål genom väggen där Anslutningsbox-FFH skall sitta.
Montera anslutningsboxen så att det runda hålet hamnar över hålet i väggen.
Fäst fibern med kontakten där mediaomvandlaren/nätverksuttag skall sitta (ca:20cm
skall vara inne i mediaomvandlaren).
Klamma fast fibern fram till utgången mot anslutningsboxen och stick ut resterande
fiber i anslutningsboxen.
Slinga upp resterande fiber inne i anslutningsboxen och tillslut.

Kommande händelser
Anslutningsfiber kommer att blåsas från närmsta skåp fram till anslutningsboxen.
Svetsning av inkommande fiber sker utanför huset i anslutningsboxen.
Mediaomvandlaren/nätverksuttag monteras av Telia´s installatör och ansluts med den
förkontakterade fibern.
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Observera att slangens minsta böjradie är 50cm.
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Aktivutrustning efter mediaomvandlaren

Trådlöskontakt med dina datorer
alternativt en nätverkskabel

Befintliga telefoner
kopplas direkt
in i ”Smartboxen”

Nätverkskabel mellan tv och
Smartboxen alternativt
trådlösa sändare och

Mediaomvandlaren och ”Smartboxen”
kopplas samman med en
nätverkskabel. Monteras på lämplig
plats i huset se separat anvisning.

Observera att oftast ingår samtliga komponenter i avtalet med
tjänsteleverantören d.v.s. det tillkommer inga extra kostnader. Som tillval kan
trådlösa tv sändare/mottagare och inspelningsbar digitalbox köpas.
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