Innendørs FIBER GDS pakke
Løsning for kundens egenmontasje av innendørs kabel og kundeboks
inkludert føring av kabel ut av hus til påkoblingspunkt på vegg.
I forbindelse med fibertilkobling av ditt hus eller hytte, får du tilbud om å montere deler av løsningen selv. Her vil
vi forklare hvordan en slik Gjør Det Selv (GDS)-pakke fungerer slik at du skal kunne vurdere om dette er noe du
behersker og vil utføre.

HVA består Innendørs FIBER GDS pakken av?
•

30 meter hvit fiberkabel med en ferdig montert innendørs koblingsboks i den ene enden

•

Monteringsmateriell som klammer og skruer

•

Monteringsveiledning

•

Kabel for tilkobling mellom innendørs koblingsboks.og kundeboks

•

Du må også ha en kundeboks med trådløs router. Utforming av denne kan variere og den selges
separat, den utleveres i de fleste tilfeller sammen med GDS pakken

HVORFOR skal jeg velge Innendørs FIBER GDS pakken?
•

Pakken kan monteres helt uten at du behøver besøk av montør
Du slipper å møte opp for å slippe montør inn

•

Du får kabelføring slik du ønsker det. Har du spesielle hensyn du gjerne vil ha ivaretatt,
så bestemmer du selv

•

Hvordan kabelføring og innendørs plassering skal være

•

Du sparer utgifter til montør ved å montere selv

•

Du vil bli i første pulje som blir koblet opp, og slipper å vente på ledig montør

HVORDAN skal jeg installere innendørs FIBER GDS pakken?
Du begynner med å dra ut kabel fra stedet du vil ha plassert kundeboksen. Derfra må du bore
hull til kabel der den går igjennom vegger. Du skal strekke kabel ut av boligen slik at den møter
koblingspunkt for tilførselsfiber. Du kan klamre kabel på utsiden av huset men den bør beskyttes
mot sollys via vanlig husmaling eller i skjul under planker eller lignende. Du vil trenge drill med
langt nok bor til å gå igjennom nødvendige vegger. Hullet skal være minimum 5 mm bredt. I tillegg
vil du trenge en hammer og skruetrekker.
Det er ikke vanskelig å montere pakka, men et godt resultat er helt avhengig av at man følger
monterings-veiledningen som følger med. Du kan alternativt få elektriker eller andre håndverkere
som jobber hos deg til å montere pakka samtidig som det utføres andre jobber.

Innendørs
koblingsboks ligger
inne i kabelkassa.

Kundeboks glir
greit inn i de
fleste miljø.

