Inplacering

Skräddarsydd helhetslösning
Inplacering ger dig möjlighet att placera aktiv utrustning i vårt stadsfibernät. Du får strategiska
inplaceringar i Göteborg som ger dig tillgång till vårt tillförlitliga och stabila stadsfibernät, vilket
i sin tur genererar hög kostnadseffektivitet i svartfiberprodukten. Vi erbjuder kundanpassade
helhetslösningar av nät och inplaceringar för bästa redundans och driftsäkerhet. Inplaceringarna
uppfyller PTS krav avseende driftsäkerhet. Som kund hos oss möts du alltid av vår dygnet runtöppna servicesdesk/NOC med tekniskt kunnig och engagerad personal.
Tjänsten är flexibel och går att utöka med olika tilläggstjänster. Fullständig tjänstespecifikation
hittar du på vår hemsida.
När du gör affärer med oss får du alltid engagerad
personal som gör det bästa för dig. Genom vår
goda lokalkännedom ger vi dig tillförlitliga
leveranser. Vi kan vårt Göteborg.
Vi är ett oberoende och neutralt stadsfibernät och
är certifierat enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO
45001 och ISO 27001.
Vi jobbar för ett hållbart Göteborgssamhälle som
ska vara öppet för världen och minska avståndet
mellan människor.

Vår inplacering i nod omfattar:
• Utrymme på anvisad plats i vår nod.
• Energiförsörjning för av kund inplacerad
telekommunikationsutrustning.
• Tillträde dygnet runt årets alla dagar.
Utrymmet utgörs av plats i stativ eller rackskåp beroende på
nodens bestyckning för kunds exklusiva nyttjande med en
höjd (1 U=44,45 mm) om:

• 1/3 plats. 12 U inkluderande en rätt om elektrisk effekt
om max 300 W.

• Unit-plats. Unit kan beställas i varianterna 1–4 U
inkluderade en rätt om elektrisk effekt om max
100 W per unit. Du får tillgång till motsvarande
utrymme, exempelvis behöver 1 U switch en unit-plats.
• Garanterat djup för utrustning i stativ är 500 mm
och i rackskåp 1000 mm.
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Vår inplacering
i nod är utrustad med:
• Kyla, med riktvärde på rumstemperatur 22 +– 5C°.
• PDU (grenkontakt), typ uttag Schuko, PDU separat
avsäkrad (för unit-plats delas PDUn av flera kunder).
• UPS med 4 timmar och uttag för mobilt reservelverk.
Vid längre strömavbrott kommer reservkraftverk att
användas för att säkerställa el-leverans.
• Inpassering via kortläsare.
• Fysiskt skalskydd.
• Rökdetektor med larm till NOC.
• Fiberinfrastruktur. Vår inplaceringsnod är ansluten med
redundanta fibervägar. Avlämning av förbindelser sker
med patch till kunds utrustning alternativt i kund-ODF
(LC/UPC) på de noder där det finns tillgängligt i rackskåp.
• Noder med rackskåp är bestyckade med kund-ODF (1U).

Tilläggsprodukter
•
•
•
•

Passerkort
48V strömförsörjning
Ledsagning
Assistans och inkoppling av förbindelse i kundutrustning

Vill du veta mer ?

Kontakta oss på sales@gothnet.se
eller läs mer på www.goteborgenergi.se
En del av Göteborg Stad

