Optická internetová síť Černé Voděrady
Velká část optické sítě v Černých Voděradech je připravena na připojení klientských přípojek. Zájemci
o připojení musí mít přivedenou chráničku od revizní šachy kanalizace do svého domu. Pro nové
přípojky, které jsou realizovány při hromadných instalací, při této výzvě nebo jakmile máme
dokončenou další část s možností připojení zvýhodňujeme. Důvodem je, v oblasti máme potřebné
vybavení (kompresor, zafukovací stroj) a techniky. Je pro nás snadnější naplánovat více instalací na
jeden den, než jezdit kvůli jedné přípojce.
Díky tomu můžete získat:
•
•
•
•
•
•

•
•

Neomezené, a hlavně spolehlivé připojení k internetu
Připojení, kterému nevadí povětrností vlivy (déšť, bouřka)
Připojení, díky kterému můžete pracovat z domova a hrát online hry
Připojení na kterém, funguje skvěle IP televize či kamerové systémy
Díky zavedení optického internetu zhodnotíte svoji nemovitost (stejně jako kanalizací či
plynem)
Odpustíme Vám měsíční paušál po dobu výpovědi stávajícímu poskytovateli služeb *,
s převodem internetu i podáním výpovědi Vám pomůžeme, nemusíte se o nic starat.
Můžete využívat super rychlý internet již dnes aniž byste museli platit dvě připojení.
Získáte na půl roku internetovou televizi zdarma
Zvýhodněnou cenu připojení na pořád

Ceník spolehlivého a neomezeného připojení po optickém kabelu
50 Mbps + TV na půlroku zdarma – 359 Kč
100 Mbps + TV na půlroku zdarma – 499 Kč
200 Mbps + TV na půlroku zdarma – 659 Kč
1000 Mbps + TV na půlroku zdarma – 1 111 Kč
IPTV může poskytnout nové zážitky. Například zpětné přehrávání, přetáčení reklam, nejste vázáni na
aktuálně vysílaný program, ale pustíte si to, na co máte náladu právě teď.
Kompletní nabídka internetové televize je na http://www.allstarnet.cz/televize/

Zřízení služby (optický kabel, převodník a optická zásuvka)
U tarifu 50 Mbps – 2 998 Kč, u tarifu 100 Mbps – 1 998 Kč a 998 Kč u tarifu 200 Mbps a 1000 Mbps

Informace o přípravě pro zřízení služby naleznete na druhé straně….

Chráničku nemám v domě, jak postupovat?
Chráničku na internet si položte společně s pokládkou
kanalizačního vedení při napojení na kanalizaci. Pokud se na
kanalizaci nepřipojujete nebo je potřeba vést chráničku jinudy, než
vedení kanalizace bude potřeba se dostat k chráničce, kterou jsme
Vám nechali v prostoru vaší revizní šachty. Chránička se nachází
poblíž místa, kde by se fyzicky napojovala vaše kanalizační přípojka.
Bude potřeba se k chráničce dokopat. V zemi zůstal kus chráničky,
jak nám vyšel při výstavbě. Někde to může být několik metrů jinde
třeba jen půl metru. Chráničku dokážeme napojit a dodat Vám
požadovanou délku, tak aby Vám dosáhla až do domu.
Pokládka chráničky se provádí do země. Na chráničku nesmí přijít ostrý kámen, který by ji mohl poničit.
Je dobré ji za pískovat nebo nejlépe na vašem pozemku ji uložit do KOPOFLEXY. Chráničku umístěte tak
hluboko, abyste si ji nepoškodili, pokud budete používat kultivátor nebo sázet
květiny či stromy (ideálně do 50 cm, ale pokud splníte výše napsané stačí i 30
cm. Pokud v chráničce není optický kabel, jde jednoduše napojit a opravit.
Pokud by v chráničce byl optický kabel oprava je složitá a zpravidla znamená
vyměnit celý kabel. Optický kabel je skleněné vlákno, proto neindukuje
elektřinu a ani nevyzařuje cokoliv a může být uloženo s souběhu s vedením
elektřiny, plynu, vody apod.
Pokládka chráničky by měla být co nejvíce rovná, když u je potřeba udělat nějaký záhyb, dělat ho co
neplynulejší a s velkým obloukem (rádiusem). Čím měně záhybu v trase bude tím lépe se optický kabel
do chráničky profoukne. Pokud chráničku obrazně řečeno zlomíte na 90 stupňů, následně optický kabel
nezafoukneme a bude se muset chránička vykopat v místě problému a opravit.
Chráničku si domu zavedete do místa, kde je sucho (např. sklep, garáž, půda) a je možné na konec
chráničky dát optickou zásuvku. Ta by měla být v prostoru, kde není provoz či nehrozí, že by ji někdo
omylem strhnul. Po instalaci z optické zásuvky vede propojovací optický kabel do převodníku, který
optiku změní na datový počítačový kabel. Ten se snadněji vede po domě, může se ohýbat do pravého
úhlu a je snadno vyměnitelný. Po tomto kabelu můžeme vést napájení optického převodníku. Druhý
konec kabelu zapojíte přímo do vašeho stávajícího nebo nového routeru, který Vám po domě dělá wifi
a poskytuje další datové porty při připojení. Rádi s Vámi zkonzultujeme umístění po telefonu či na
místě.
Služba je okamžitě dostupná v těchto ulicích: Střimelická, Černokostelecká, Slepá, Františka Groha,
slepá ul. Nad úřadem, konec ulice pod nám. Lipy svobody, velká část ul. Zahradní, část ul. Přestvůrka
(tam kde se dělala kanalizace), souběžné ulice S Černokosteleckou od zastávky autobusu směrem
k Zahradní a k lesu. Část uli. Zvánovická.
Připravujeme: Hačecká a kolmou k ul. Hačecká, druhou část ul. Zvánovická, V Uličce, Ondřejovská

Žádosti o zřízení služby posílejte na info@allstarnet.cz Prosím uvádějte své iniciály, místo, kde by
měla být přípojka a stav ve kterém máte přípravu. Např. chránička zavedena do sklepa….
Dotazy a doplňující informace k připojení a realizaci Vám poskytneme na čísle 608 707 911
Jsme tu pro Vás Team AllstarNet

