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Telia Link® Digitel 64k

Telia Link® Digitel 64k är
en hyrd höghastighets-
förbindelse för digital
överföring med hastig-
heten 64kbit/s.

Förutom dataöverföring
används Digitel 64k också
för att koppla samman
geografiskt skilda delar i
ett kontorsväxelsystem
till en enhet.

Fast uppkopplad digital förbindelse.

Kundnytta
Telia Link Digitel 64k är en digital nationell förbin-
delse och disponeras av kunden helt för eget bruk.

Digitel 64k är transparent och bitföljdsobero-
ende. Användningsområden är främst överföring
av data, text och ljud.

Telia tar ansvar för hela kommunikations-
länken.

Kundgränssnitt
Följande typer av kundgränssnitt kan erbjudas:

Gränssnitt Kontaktdon

V.35 ISO 2593
V.36 ISO 4902
V.24/V.28 ISO2110
X.21 ISO 4903

Förbindelsen avslutas vid första telejack eller för-
sta kopplingspunkt (skåp, plint e d) innanför
fastighetsgränsen dit kundens utrustning ansluts.

Digitel 64k sammankopplas ej med Telias all-
männa telefonnät.

Tillgänglighet och service
I genomsnitt är  tillgängligheten bättre än 98%
enligt statistiskt årsmedelvärde.

Standardservice ingår. Önskas utökad service
offererar vi gärna. Tillgängligheten kan då ökas till i
genomsnitt 99,5%.

Tekniska egenskaper
Överföring: transparent och symmetrisk i bägge
transmissionsriktningarna, 64kbit/s.

Trafiksätt: full duplex.

Trafiktyp: punkt-till-punkt

Strömförsörjning: 230V AC tillhandahålls av kund

Taktstyrning: telenätets takt är styrande för kund-
utrustningen. Toleransområde för bittakt 50 ppm.

Bitfelstäthet: uppfyller kraven enligt
ITU-T rekommendation G.821.

Anslutningskrav
Kraven för kundutrustning anges i Post- och  Tele-
styrelsens Författningssamling PTSFS 2000:1.

Fastighetsnät som bär Telias transmissions-
ledning
I de fall det är nödvändigt att placera den nätter-
minerande utrustningen i fastighetsnätet nära
kundutrustning, skall erforderligt fastighetsnät
däremellan vara uppbyggt med kopparpar som
uppfyller kraven i svensk standard SS 63 63 50.

Vid anslutning skall fastighetsnätet vara upp-
byggt med kabel som tekniskt och funktionellt är
anpassad till Telias fiberkabel (single-mode) i tele-
nätet.

Fastighetsnät ingår inte men kan offereras
separat.
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