MOBIL INOMHUSTÄCKNING LILLA STARTPAKETET

Mobil Inomhustäckning
Lilla Startpaketet
Med InfraComs hyreslösning för Mobil Inomhustäckning får du
en funktion som ger dig en bra täckning i de utrymmen du
önskar. Andra fördelar är högre mobil talkvalité, högre mobil
datahastig-het och bättre batteritid. En lägre uteffekt på
mobilerna då de har kortare väg till närmsta antenn ger även en
bättre arbetsmiljö med tanke på strålning.

LILLA STARTPAKETET
Lilla startpaketet är till för lokaler med öppna ytor och upp till ca 300 kvm. En
komplett paketlösning för 3G/UMTS 2100MHz avsedd för installationer i kontor/
butiker.
Paketet innehåller:
• UMTS repeater, 2100MHz
• Installationskit innehållande 10 m kabel + antenn + väggfäste repeater
• Tillståndsansökan operatör
- För att få driftsätta en repeater har PTS beslutat att det krävs ett skriftligt
medgivande från berörd nätoperatör
• Installation, driftsättning, support och service
Avtalstid:
X månader

Tillval...

Månadshyra: Kontakta oss för prisuppgifter

8 tim
√
√
√
√
Supportärenden på plats (vardagar 08:00-17:00) timdebitering.
Utbyte av ej fungerande hårdvara
timdebitering
Servicearbete som ej regleras av serviceavtal eller garanti debiteras
enligt gällande prislista. Exempel på arbeten som ej ingår.
Försämrad täckning pga förändringar i kunds lokal. Förändringar
av operatörers villkor. Förändringar av operatörers täckning/kapacitet utanför kunds lokal.

Kontakta oss för prisuppgifter!

• Extra antenn (max 2st)
I de fall önskad täckning ej erhålls av startpaketet
• Funktionsavtal
Ett avtal där eventuella fel i anläggningen åtgärdas. Material
och arbetstid ingår i månadskostnaden.
• Årskontroll
En årlig kontroll då vi går igenom anläggningen, mäter upp signalstyrka och
gör mindre justeringar vid behov. Du får ett protokoll med aktuella mätvärden
och eventuella förslag på justeringar.
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MOBIL INOMHUSTÄCKNING STORA STARTPAKETET

Mobil Inomhustäckning
Stora Startpaketet
Med InfraComs hyreslösning för Mobil Inomhustäckning får
du en funktion som ger dig en bra täckning i de utrymmen du
önskar. Andra fördelar är högre mobil talkvalité, högre mobil
datahastighet och bättre batteritid. En lägre uteffekt på mobilerna
då de har kortare väg till närmsta antenn ger även en bättre
arbetsmiljö med tanke på strålning.

STORA STARTPAKETET...
Stora startpaketet är till för lokaler från ca 300 – 3000 kvm. En komplett paketlösning för 3G/UMTS 2100MHz avsedd för installationer i alla typer av lokaler och till
en eller flera operatörer.
Paketet innehåller:
• UMTS-repeater, 2100MHz
• 40m Koaxilakabel ½”
• 2st Rundstrålande inomhusantenn
• 1st Utomhusantenn
• Splitter, kablage, kontakter, åskskydd
• Tillståndsansökan operatör
- För att få driftsätta en repeater har PTS beslutat att det
krävs ett skriftligt medgivande från berörd nätoperatör
• Installation, driftsättning, support och service
Avtalstid:
X månader

√
√
√
√
Supportärenden på plats (vardagar 08:00-17:00) timdebitering.
Utbyte av ej fungerande hårdvara
timdebitering
Servicearbete som ej regleras av serviceavtal eller garanti debiteras
enligt gällande prislista. Exempel på arbeten som ej ingår.
Försämrad täckning pga förändringar i kunds lokal. Förändringar
av operatörers villkor. Förändringar av operatörers täckning/kapacitet utanför kunds lokal.

Månadshyra: Kontakta oss för prisuppgifter

Startpaketet innebär ingen garanti för full täckning i hela lokalen. Beroende på lokalernas utformning och
storlek kan fler än två antenner behövas för att uppnå önskad täckning och kompletteras då med extra
antenner. (se prislista tillval)

Tillval...

Kontakta oss för prisuppgifter!

• Extra antenn (max 2st)
I de fall önskad täckning ej erhålls av startpaketet
• Alla operatörer
• Alla operatörer (Sthlm, Gbg, Malmö)
• Årskontroll
En årlig kontroll då vi går igenom anläggningen, mäter upp signalstyrk
och gör mindre justeringar vid behov. Du får ett protokoll med aktuella
mätvärden och eventuella förslag på justeringar.
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