
Få ut mer av fibernätet med en av våra paketlösningar
Vi har tagit fram tre olika paketlösningar till ditt nya fibernät. Paketen innehåller allt från en enkel 
hemmalösning till ett mer avancerat nät där du kommer få ut mer av ditt nya bredband.

Varje paket har två priser; ett pris med endast routern där du kan konfigurera nätet på egen hand. 
Det andra priset är för dig som önskar ha hjälp med konfigurationen där det ingår utrustning och en 
arbetstimme. Samtliga priser är inklusive moms, exklusive montering.

Du som har TV och telefoni via bredband rekommenderar vi att du kör dessa apparater via kabel istället 
för trådlöst. Se bifogade ritningar för detaljer.

I de två enklare paketen (1 & 2) ingår ingen separat accesspunkt. Med en accesspunkt utökar du ditt 
trådlösa nät där routerns antenner inte räcker till. Köper du ett av våra enklare paket kan du köpa till en 
eller flera accesspunkter för att kunna använda trådlöst internet överallt i ditt hem. Kostnader 
tillkommer vid kabeldragning till accesspunkterna. I paket 3 ingår en accesspunkt men även här kan du 
köpa till en eller flera vid behov.

Du som väljer att konfigurera produkterna själv kan hämta ut varorna hos Elcom i Kallinge.

Välkommen med din beställning!

Kontaktperson beställningar/installationer

Anders Carlsson

andersc@elcom.se

0457-659581

Teknikfrågor IT

Fredrik Mårtensson

fredrik.martensson@elcom.se

0454-566362
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Paket 1
Med detta paket får du en enkel hemmarouter där du kan använda internet både trådlöst och trådat från
en och samma produkt. Ett paket för dig som betalar räkningar och surfar lite på internet. TV och telefoni
kopplas via kabel till routern.

Router

Pris med konfiguration, en arbetstimme: 1236:-

Pris enbart router: 499:-

Specifikationer
Frekvensband 2.4 GHz, 5 GHz

Dataöverföringshastighet 10/100 Mbit

Anslutningsteknik Trådlöst, kabelansluten

Användbara portar till TV och dator 4

Paket 2
I detta paket får du en kraftfull router men ändå en enkel lösning till ditt bredband. Har du ett större hus 
och vill ha trådlöst i hela ditt hem rekommenderar vi dig att köpa till en extra accesspunkt. 
TV och telefoni kopplas via kabel till routern.

Router
Pris med konfiguration, en arbetstimme: 2162:-

Pris enbart router: 1425:-

Specifikationer
Frekvensband 2.4 GHz, 5 GHz

Dataöverföringshastighet 10/100/1000 Mbit

Anslutningsteknik Trådlöst, kabelansluten

Användbara portar till TV och dator 4

Paket 3
Du som tänker kvalité, stabilitet och säkerhet har vi ett paket för dig! Med detta paket kommer du få 
maximal prestanda på ditt bredband i hela ditt hem. Med Ciscos brandvägg får du hög säkerhet och 
stabilitet även om den inte är så stor och är enkel att gömma undan. 

I paketet ingår en accesspunkt för att du ska kunna surfa trådlöst överallt i ditt hem med hög hastighet. 
Routern har fyra portar där du kan koppla in TV, telefoni och annan kringutrustning. Om du behöver fler 
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portar kan du köpa till en switch. Du kan också köpa till ytterligare accesspunkter vid behov för att utöka 
räckvidden ännu mer på det trådlösa nätet. Kostnader tillkommer för kabeldragning till accesspunkterna 
och switch.

Brandvägg/Router
Pris router och accesspunkt med konfiguration, en arbetstimme: 3726:-

Pris enbart brandvägg/router: 1999:-

Specifikationer
Anslutningsteknik Kabelansluten

Användbara portar till TV och dator 4

Accesspunkt
I detta paket ingår en accesspunkt så du får trådlöst där du vill ha det. Accesspunkten kopplas till routern
med hjälp av en nätverkskabel. Accesspunkten strömmatas genom nätverkskabeln så du behöver endast 
en kabel från accesspunkten. Har du ett större hus kan du köpa till flera accesspunkter.

Specifikationer
Frekvensband 2.4 GHz, 5 GHz 

Antenntyp Intern

Dataöverföringshastighet 867 Mbps
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Tillägg
Nedan finner du ett urval av tillägg till ditt bredband för att utöka möjligheterna ännu mer.

Accesspunkter
Med hjälp av accesspunkter får du trådlöst i de områdena du vill ha det. Du kan ha flera accesspunkter i 
hemmet för att säkerställa att du har bra täckning överallt. Den eller dessa kopplas till routern med hjälp 
av en nätverkskabel. Accesspunkten strömmatas genom nätverkskabeln så du behöver endast en kabel 
från accesspunkten. I Paket 3 ingår en accesspunkt.

Pris: 990:-/styck

Specifikationer
Frekvensband 2.4 GHz, 5 GHz 

Antenntyp Intern

Dataöverföringshastighet 867 Mbps

Switch
I våra paket innehåller routrarna fyra portar där du kan koppla in telefoni, datorer, TV med mera. Om du 
har ännu fler enheter som ska kopplas med kabel kan du köpa till denna gigabitswitch från TP-link med 8-
portar.

Pris: 299:-

Nätverkskablar
Nätverkskablar sätts mellan routern/switchen och dina enheter som du vill ha trådbundna.

0,5 METER 59:-
1 METER 65:-
2 METER 79:-
3 METER 95:-
5 METER 119:-
7 METER 145:-
10 METER 179:-
15 METER 255:-

Kontakta oss för längre kablar.
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Antivirusskydd, WebRoot
Med hjälp av världens minsta och snabbaste klient för Antivirus utförs
fullständiga genomsökningar otroligt snabbt, normalt mindre än två minuter,
programvaran som aldrig stör dig i ditt arbete. 
Eftersom den tekniska plattformen och detektering av skadlig kod verkligen
arbetar i realtid är ditt skydd alltid up-to-date. Lösningen ger bra skydd mot
de senaste hoten och attackerna utan att vara beroende av signatur-
uppdateringar.

Pris: 440:-/år

1 års abonnemang
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