
Dobrý deň,

 

Množia sa nám prípady kedy zákazníci nemajú vhodne predpripravenú cestu pre 
opticky kábel, čo nám značne sťažuje prácu pri inštalácií optických prípojok a následne 
sa predlžuje čas spustenia služieb providerov. Chcel by Vas preto požidať o usmernenie 
zákaznikov v IBV Krasna – Zahumnie v zmysle pokynov:

 

1. Používať možno chráničky na priamu pokládku do zeme: 

a. ORIGINÁLNE riešenie : HDPE12mm , HDPE10mm cena cca 0,3 -0,5 
€/m, dodavateľ : Sitel s.r.o. Zemplínska 6, Košice minimálny odber 
1000m (1bubon)

b. Náhradne riešenie (dostupnejšie): vodovodná plastová rúra  LDPE 32mm
 cena +- 1 €/m dodavateľ: Hornbach KE, Ptacek KE, Montrur KE, atď:

                                                               i.      https://www.hornbach.sk/shop/PE-rurka-
32-mm-dlzka-1-m/7190724/artikel.html

2. Od ER smerom do technickej miestnosti v dome položiť  CHRÁNIČKU v hĺbke
min 40cm od definitívnej výšky terénu

3. Výhýbať sa oblúkom s malým polomerom ohybu. Nesmie byt pravý uhol!!!. 
Zvoliť trasu tak aby jedine obluky boli pri vstupe do ER a vstupe do domu. 
Chránička by mala byť vyustena najlepsie v technickej miestnosti v skrini tzv 
„RACKU“ kde ma zákazník ukončenú štrukturovanú kabeláž

4. Spájať iba rovnou spojkou na rovnej trase. 

5. NESPAJAŤ: kolenom, s chranickami s roznym priemerom, nepouzivat rury na 
kurenie

6. Nezabudnúť, že tam kde je v dome ukončená optická prípojka musí byť aj 
ELEKTRICKA ZASUVKA

7. Nemanipulovať s optickým káblom ak sa už nachádza v ER, nezaťahovať 
iniciatívne do domu otpický kábel

 

Skor, než oslovíte providera (ANTIK,SWAN,SLOVANET) sa usitite u VSD, že:

1. Máte správne zavedenú chráničku pre optický kábel

2. Máte chraničku vyvedenú v technickej miestnosti resp. v miestnosti kde je 
napájanie 230V

 

V prípade, že tieto body spĺňate bude Vám naplánovaná inštalácia koncového zariadenia
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ONT vrrátane optickej zásuvky.

 

Kontakty na nahlásovanie prípojok a obhliadok:

jasnak_patrik  @vsdas.sk

pavlo_milan@vsdas.sk

 

Zároveň stale platí aj kontaktný kanál uvedený v informačnom letaku, ktorý sa posielal 
z obchodných služieb VSD.

 

S pozdravom/ Best Regards/ Mit freundlichen Gruessen,

Patrik Jasnak
specialista - telekomunikacie
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