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Information från föreningen
Vår entreprenör Fyrstads Teknik kommer under de kommande veckorna montera den grå
fasadboxen på ert hus. Märk ut var du vill ha boxen på fasad, OBS! den monteras där slang
är grävd.
1. Borra hål genom väggen där boxen skall sitta. Borra inifrån och snett neråt (10-20° lutning är
lämpligt). Hålet skall vara 18-20mm och ett VP rör (t.ex 16 mm)
2. Hålet på utsidan skall vara i rimlig arbetshöjd för en tekniker, 50-150cm, och hålet på insidan
måste sitta minst 10cm ovanför list/golv.
Om ni vill ha hålet in i hus där box hamnar så kan det vara lämpligt att borra det innan box
monteras, då hamnar hål på baksidan box.
Se bifogad bild och mått på boxen.

Mått fasadbox
201mm H, 135mm B, 40mm D.

OBS! dessa steg gäller inte er i dagsläget som valt att ha ett passivit nät. (fiber förberett fram
till utomhusbox)
Du som inte borrar själv, markera på fasaden med ett X med en tuchpenna var du vill ha
box. Annars monteras box där Fyrstad entreprenad anser vara lämpligt.
Nästa steg i installation av för att uppnå ett fungerande nät
När inomhusdelen (media konverter) skall installeras av Zitius entreprenör så kan ni välja att
köpa tjänsten (håltagning) av dem. Innan de besöker er kommer de att boka tid med Er, säg då
till att ni behöver hjälp med håltagning. Tänk även på att den längd på fiberpatch från
utomhus box och in där ni vill ha inomhusdelen ingår max 5m patchkabel. Behöver ni längre
så kan ni välja att genom föreningen köpa en längre och dra fram den själv eller köpa den via
Zitius entreprenör.
Sista steget
Om ni har valt att teckna avtal med föreningen på gruppavtal (erbjudande via Telia 250/100
bredband, bredbandstelefoni och TV paket Telia lagom, tjänsteavtal finns på föreningens
hemsida. Detta är ett öppet fibernät vilket innebär att ni kan välja vilka operatörer och tjänster
ni vill ha via portalen Zmarket (Z market är Zitius tjänsteportal).
Har du frågor kontakta i första hand din områdesansvarig, i andra hand föreningens
projektledare. Jonny.stolth@hifab.se

