
Anslut din villa 
till fiber

Upptäck fördelarna och satsa på 
en framtidssäker teknik
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Anslut din villa till fiber idag.
Ett bra val imorgon.

Vid en installation av fiber från Köpings Kabel-TV AB kan 

vi inte bara erbjuda dig ett fantastiskt kanalutbud med 

film, sport och dokumentärer i 

HD-kvalité utan också bredband i toppklass med riktigt 

höga hastigheter. Dessutom kan 

vi erbjuda IP-telefoni till ett lågt pris.

En fiberkabels höga bandbredd och signalsäkerhet tillåter hög tillväxt i 
takt med ökat krav på uppkoppling och kanalutbud. 

Ingen vet vilka tjänster människor vill prenumerera på via 
internet i framtiden. Fiberkabeln ökar med all sannolikhet möjlighe-

terna för dessa. En fiberinstallation ökar också värdet på din fastighet. 
Det är vad vi kallar framtidssäker infrastruktur!

För att göra det enklare för dig att förstå fördelarna med fiber och 
hela installationsproceduren har vi tagit fram denna 

broschyr som hjälper dig komma igång.
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Välkommen till ett fantastiskt 
utbud. Snabbt, enkelt och prisvärt

Hos oss på Köpings Kabel-TV AB får du så mycket 
mer! Vi har under många år byggt ut vårt nät och 
satsar nu på den fiberoptiska kabeln. 

Jämfört med den gamla kopparkabeln som du som 

ADSL-kund använder eller koaxialkabeln för dig som 

redan är inkopplad till Köpings Kabel-TV AB är över-

föringshastigheten via fiberkabeln i det närmaste 

oändlig. 

När gränsen mellan dator, telefon och TV suddas 

ut och nya tjänster tillkommer krävs alltmer band-

bredd. Du som fiberkund surfar säkert med snabb 

kommunikation och obegränsad datamängd.

Beställer du bredband från oss tillkommer inga 

startavgifter eller andra dolda avgifter. Vi tillämpar 

inga långa bindningstider för några av våra tjänster, 

du kan säga upp ditt abonnemang på en kalender-

månad.

TV
Bredband
Telefoni
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Dagens och morgondagens 
Kabel-TV-nät

Den tidigare koaxialkabeln håller sakta på att fasas 
ut till fördel för den fiberoptiska kabeln. Fördelarna 
är många. Koaxialkabeln har en kopparkärna som le-
der en elektrisk signal. I höljet sitter en skärm för att 
hålla bakgrundsstörningar borta från den faktiska 
signalen. 
Sådan bakgrundsstörning kan vara vanlig radio, tråd-
löst datornätverk, mobiltelefoni/data, Bluetooth, 
microvågsugn eller varför inte barnens radiostyrda 
bilar? 
Vissa platser i hemmet är mer utsatta för stör-
ningar än andra och en dåligt skärmad kabel som i 
värsta fall är trasig eller till och med oskärmad kan 
få signalrubbningar vilket påverkar TV-bilden och in-
ternetuppkopplingen. 

I den fiberoptiska kabeln är ledaren gjord av kvarts-
glas och den elektriska signalen ersatt av ljus vilket 
gör signalen helt fri från yttre störningsfaktorer som 
tidigare drabbat kopparkablar. 

Ur miljösynpunkt finns kvartssand i närmast oändlig 
tillgång på vår jord medan kopparn riskerar ta slut 
om femtio år om vi fortsätter bryta metallen i nuva-
rande takt. Vi gräver alltid ner fiberkabeln under jord 
där den är skyddad från väder och vind. 
Då ljus inte mattas av som en elektrisk signal är ka-
belns längd ingen faktor för signalkvalité. Det spelar 

ingen roll om kabeln är 20 meter eller 2000 meter. 

Köpings Kabel-TV AB arbetar ständigt med att finna 
den bästa och senaste lösningen för våra kunder.
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Varför gå över ån efter vatten?

LÅGA PRISER OCH BRA UTBUD
Vi strävar efter att kunna leverera bästa möjliga 
tjänst med bästa möjliga service. Vi agerar på hem-
mamarknaden och har tekniker på plats för snabb 
och effektiv felsökning och problemavhjälpning om fel 
uppstår. Varför gå över ån efter vatten?

Köpings Kabel-TV AB har ett brett TV-utbud, priser 
och villkor som står sig väl i konkurrensen. Våra fi-
beruppkopplingar är driftsäkra, har hög bandbredd 
såväl uppströms som nedströms. Vi erbjuder även 
en obegränsad datamängd varje månad.

VARFÖR SKA JAG INSTALLERA 
FIBER?
En del tycker det verkar dyrt att nyansluta sig till 
fibernätet. Och visst innebär installationen en viss 
kostnad. Men eftersom fiber, till skillnad från andra 

tekniker, är väldigt framtidssäker så är det en kost-
nad som betalar sig i längden.  

Förutom att du får en stabil och kraftfull uppkoppling 
höjer du både attraktionskraften och värdet på din 
fastighet, eftersom många husköpare efterfrågar 
bredband via fiber när de letar efter en ny bostad. 

Med en fiberanslutning får du inte bara bredband. 
Du kan dessutom få TV och telefoni via fiberkabeln 
och möjlighet till den bästa moderna tekniken.

För våra befintliga Kabel-TV-kunder kan vi erbjuda en 
uppgradering från den gamla koaxialkabeln till fiber.  

Kontakta oss för att se om en anslutning är möjlig.
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Ansvarsfördelning vid en 
villainstallation

KÖPINGS KABEL-TV:S ANSVAR

• Schakta och förlägga kanalisation till tomt-  
 gräns.

•  Installera fiberkabeln.

•  Håltagning i fastighet för indragning av 
 fiberkabel.

•  Kontroll och verifiering efter installation.

FASTIGHETSÄGARENS ANSVAR

•  Grävning från tomtgräns och fram till huset  
 (cirka 30-50 cm djupt).

•  Meddela var på huset håltagning ska   
 göras för indragning av fiberkabeln. Innan-  
 för vägg, i markplan där håltagningen ut-  
 förs kommer anslutningen att avslutas   
 med  en fiberkonverterare. Till fiberkonver-
 teraren ansluter fastighetsägaren själv sitt   
 TV- och/eller datornätverk.

•  Se till att eluttag (230 V) finns i direkt an-  
 slutning (max 1 meter) till den plats där   
 fiberkonverteraren ska monteras på väggen. 

•  Bereda plats genom att flytta undan möbler  
 och annat för att underlätta för teknikerna   
 vid installationen av fiberkonverteraren.

TJÄNSTER

TV 
Vi har ett basutbud med många olika TV kanaler.

För aktuella priser, se www.koping.net

Vi har också ett stort utbud av olika tillvalspaket med 
sport-, film-, dokumentär och barnkanaler till dig som 
har digitalbox/TV och programkort. Programutbuden 
finns på vår hemsida. Digitalbox och CA-modul köpes 
hos TV- och radiohandlare.

BREDBAND
Är ni en stor familj med många datoranvändare eller 
klarar du dig med en lägre bandbredd?
För trådlös uppkoppling behöver du införskaffa en 
router. 

För aktuella priser, se www.koping.net
Vi har bredband för alla.

IP-TELEFONI
Har du funderat på att säga upp din fasta telefon för 
att den är för dyr? Med IP-telefoni behåller du ditt 
gamla fasta telefonnummer men ringer via ditt bred-
band till en låg månadskostnad.

För aktuella priser, se www.koping.net
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VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ!

•  Ingen kabeldragning inomhus ingår i 
 installationen.

•  Fiberkonverteraren installeras i   
 markplan direkt innanför vägg dit du  
 valt att gräva/förlägga kanalisation.

•  Anslutning av befintliga TV-uttag   
 till fiberkonverteraren ingår men   
 detta under förutsättning att fiber-  
 konverteraren kan placeras i   
 anslutning till ett redan befintligt 
 TV-uttag.

•  Köpings Kabel-TV AB ansvarar för   
 signalkvalitén fram till fiberkon-
 verteraren.

Aktuella priser 
finns på 

www.koping.net

Vill du göra som många andra 
kunder i Köping, Munktorp, 

Kungsör och Kolsva?

Gör en 
intresseanmälan

på www.koping.net

eller

Gå ihop med grannarna och 
anmäl via hemsidan!
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ANMÄL INTRESSE

Efter att du beslutat att installera din villa via fiber 
tar du kontakt med oss på Köpings Kabel-TV AB. 
Enklast är att ringa oss på telefonnummer 0221 - 
25045. Du får då besked om din adress kan instal-
leras eller eventuellt när en installation kan ske.

AVTAL SKICKAS

Efter att du gjort en intresseanmälan och fått be-
kräftat att en fiberinstallation kan göras på din 
adress skickar vi hem avtal i två kopior, varav ett så 
snart som möjligt returneras med underskrift till Kö-
pings Kabel-TV AB i bifogat svarskuvert.

DATUM FÖR INSTALLATION

När avtalet är undertecknat och tillbakaskickat till 
oss så bokas en tid för installation. 
Ni har nu tid att förbereda för en fiberanslutning.

11 22 33 44
ANMÄL 
INTRESSE

Kontakta Köpings Kabel-TV AB och 
gör en intresseanmälan

AVTAL 
SKICKAS

Vi skickar dig ett avtal som ska 
skrivas under och returneras

DATUM FÖR 
INSTALLATION

Ni får en tid för installation

FÖRBERED
INSTALLATION

Gräv på egna tomten 
från tomtgräns till huset

11

22

33
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FÖRBERED INSTALLATION

När avtalet är undertecknat är det idé att förbereda 
för installationen. Gräv ett dike, cirka 30-50 cm djupt 
och ett spadtag brett från den punkt vid huset där 
fiberkonverteraren ska anslutas och fortsätt ut till 
anvisad plats vid tomtgräns. 

Tänk på att gräva så kabeln inte behöver böjas 
i tvära vinklar. Lägg ned ett rör i diket (ingår inte i 
installationen). Dimensionen på röret bör vara cirka 
50 mm. I detta rör dras sedan en slang i. Därefter 
blåses fibern i slangen som ska sluta vid husvägg där 
inborrning ska göras.

Har ni redan ett koaxialnät för TV i villan? I så fall 
kan fiberkonverteraren anslutas till detta koaxialnät. 
I annat fall, eller vid nybyggnation, se till att önskat 
antal rum har ett TV-uttag sammankopplade av en 
väl avskärmad och kvalitativ koaxialkabel som går vi-
dare till den plats där fiberkonverteraren är uppsatt.

55 66 77
BESTÄLL 
TJÄNSTER

Välj vilka tjänster du vill 
abonnera på

FÖRBERED
INSTALLATION

Gräv på egna tomten 
från tomtgräns till huset

DAGS FÖR
INSTALLATION

Vår entreprenör kommer och 
utför installationen

KONTROLL OCH
FÄRDIGSTÄLLNING

Tjänsterna kontrolleras
och installationen avslutas

Du gräver ett spadtag brett och cirka 30-50 cm djupt 
dike.

44
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DAGS FÖR INSTALLATION

Då har dagen kommit då vi ska ansluta er villa via 
fiber. 

Installatören ordnar håltagning i vägg och fasad för 
anslutning av fiberkonverterare, kontakterar fiber i 
plinten på gatan och blåser med hjälp av högtrycks-
luft in fiberkabeln genom det rör du grävt ned. 
Kabel dras sedan in i huset och ansluts i en fiberkon-
verterare. Denna procedur kan ibland vara uppdelad 
i två steg där fiberkabeln dras in i första etappen för 
att i andra etappen ansluta fiberkonverteraren och 
aktivera tjänsten.

KONTROLL OCH FÄRDIGSTÄLLNING

När fiberkonverteraren är färdiginstallerad testar 
teknikern att installationen är kor-
rekt utförd med ett mätinstrument 
och säkerställer att det fungerar 
som det ska hemma hos dig. Sen 
är du välkommen att börja använda 
våra tjänster.

BESTÄLL TJÄNSTER

Förutom själva installationen kan du meddela vilka 
tjänster du vill abonnera på. Bestäm om du vill ha 
bredband eller TV eller både och. Du kan dessutom 
välja IP-telefoni.

55

66

77

Installatören svetsar fiberkabeln som sedan ansluts i 
fiberkonverteraren.

Inkommande fiber ansluts i en väggdosa (CPE). 
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www.koping.net
E-post: info@koping.net
Telefon: 0221-25045

Vi är miljöcertifierade enligt SS-EN ISO 14001


