Instruktioner
När du beställt fiber från Alingsås Energi är det några saker du själv behöver ordna. Här är lite
praktisk information kring grävning på tomten, håltagning i husväggen samt den tekniska utrustning
som vi kommer att installera i din bostad.
¤ Ta kontakt med oss för att få tomrör att gräva ner på tomten.
¤ Gräv från av oss anvisad plats vid tomtgräns fram till husväggen där du
vill att fibern skall dras in. Fåran i marken får inte ha alltför skarpa böjar
då det kan bli problem att blåsa igenom fibertrådarna sedan.
Bredd

1 dm

Djup

30 centimeter

Låt tomröret sticka upp ca 0,5 meter ovanför markytan vid
husväggen. Vi kommer sedan att skarva i ett tunnare rör som dras
vidare genom väggen. Du skall alltså INTE dra tomröret genom
husväggen.

Du behöver själv ordna med håltagning i din husvägg. Tänk på att ta reda på var det går vatten, el och
teleledningar innan du borrar i väggen.
¤ Hålet ska vara 10 millimeter i diameter.
¤ Om du borrar utifrån och in skall du borra snett uppåt
¤ Om du borrar inifrån och ut skall du borra snett neråt.
Den sneda borrningen är viktig på grund av att fibern kan skadas om den böjs för mycket och du
undviker samtidigt att det kommer in regnvatten genom borrhålet.

Inomhus

Utomhus
Boxen vi sätter upp är ca 15 x 15 cm i storlek och innehåller 8
nätverksuttag där du kopplar in dina tjänster för bredband, IP-TV
och IP-telefoni. Du kan använda vilka uttag du vill i boxen till de
olika tjänsterna. Boxen sätter vi upp direkt innanför husväggen där
du har borrat. Du behöver själv se till att det finns ett eluttag i
närheten som kan strömförsörja boxen. För att sända vidare
signalerna inne i huset till TV, dator och telefon finns det två
alternativ. Du kan antingen sätta i en trådlös router i boxen eller dra
vidare ett nät med kablar inne i huset.

