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Telia Link® Anatel Standard

Telia Link® Anatel Stan-
dard är en fast uppkopp-
lad hyrd transparent för-
bindelse för överföring 
av analoga signaler inom
talbandet.

Telia Link® Anatel Stan-
dard innehåller alla de
komponenter som behövs
för att få en väl fungeran-
de kommunikationslänk
med standardiserade
gränssnitt mellan två
adresser inom Sverige.

Fast uppkopplad analog förbindelse

Kundnytta
Telia Link Anatel Standard är en prisvärd analog
förbindelse där Telia tar ansvar för helheten.
Exempel på applikationer är:
– talkommunikation
– larmöverföring
– mätvärdesöverföring
– låghastighetsdata

Bandbredd och kundgränssnitt
Telia Link Anatel Standard erbjuder transparenta
och symmetriska förbindelser inom talbandets
frekvensområde 300–3400 Hz  med 2- eller 
4-trådigt gränssnitt.

Förbindelsen avslutas vid första telejack eller
första kopplingspunkt (skåp, plint e d) innanför
kundens fastighetsgräns.

Tillgänglighet och service
Som standard garanteras en tillgänglighet som är
bättre än 98% på årsbasis för hela förbindelse-
beståndet mätt enligt ETSI-standard I-ETS 300
416. Standardservice ingår. Önskas utökad service
offererar vi gärna. Tillgängligheten kan då ökas till i
genomsnitt 99,5%.

Tekniska egenskaper
Telia Link Anatel Standard uppfyller kraven enligt
ETSI-standard ETS 300 448 för 2-trådig förbindelse
och ETS 300 451 för 4-trådig förbindelse. Nedan
anges några data ur specifikationerna:

DämpningDämpningDämpningDämpningDämpning     vid 1020 Hz
2-trådigt lägst 0 dB högst 20 dB
4-trådigt lägst 0 dB högst 15 dB
Löptid Löptid Löptid Löptid Löptid högst 15 ms enkel väg. Löptiden kan variera
över tiden och anta högre värde vid omdirigeringar
på grund av t ex fel i telenätet.
BrusBrusBrusBrusBrus     högst –58 dBmp mätt över 600 ohm i kund-
gränssnitt enligt ITU-T rekommendation O.41

Anslutningskrav
Kraven för kundutrustning anges i Post- och Tele-
styrelsens Författningssamling PTSFS 2000:1. För
optimal samverkan mellan kundutrustning och
Telia Link Anatel Standard bör kundutrustningen
uppfylla ETSI:s frivilliga standards, ETS 300 450 för
2-tråd respektive ETS 300 453 för 4-tråd.

Begränsningar
• Överföring i frekvensområdet 0–300 Hz inklu-

sive likström garanteras ej. Förbindelser som vid
etableringstillfället medger sådan överföring,
kan senare förlora möjligheten.

• Telia kan endast i begränsad omfattning utföra
övervakning av förbindelse i drift. Vid fel måste
förbindelsen normalt tas ur drift för att felsök-
ning skall vara möjlig.
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Förkortningar
ETSI:ETSI:ETSI:ETSI:ETSI: European Telecommunications Standards
Institute
ETS:ETS:ETS:ETS:ETS: European Telecommunication Standard
ITU:ITU:ITU:ITU:ITU: International Telecommunication Union
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