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ÚVOD

SITEL  s.r.o,  Zemplínska  6,  040  01  Košice,  IČO  31  668  305,  zapísaná  v obchodnom  registri 
Okresného súdu Košice I., oddiel Sro, vložka 2773/v (ďalej len SITEL) poskytuje elektronické komunikačné 
služby podľa zákona o elektronických komunikáciách č. 610/2003Z.z. a všeobecného povolenia č. 1/2004 
Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky.

Tento  dokument  bol  vypracovaný  na  základe  ustanovenia  §35  ods.1  zákona  č.  610/2003 
o elektronických  komunikáciách  a zverejňuje  technickú  špecifikáciu  ponúkaných  rozhraní  verejných  sietí 
SITEL, na ktoré sa pripájajú koncové zariadenia.

Dokument má len informačné určenie a správna funkcia zariadení zapojených do siete spoločnosti 
SITEL nie je určená výhradne informáciami zverejnenými v tomto dokumente. Autor si vyhradzuje právo na 
zmenu tohoto dokumentu.

SITEL nezodpovedá za žiadne škody, ktoré komukoľvek vzniknú v súvislosti s používaním informácií v ňom 
uvedených. Ďalšie informácie je možné získať v dohľadovom centre SITEL (tel.:+421 2 6381 4662).

PREDMET

Vlastné trubkové i optické trasy spoločnosti SITEL sú pripravené pre potreby zákazníkov v Českej 
republike, Slovensku a Maďarsku. Sme pripravení zabezpečiť konektivitu do Rakúska či iných susediacich 
krajín, poskytnút svoje služby kdekoľvek to bude potrebné. Mestská sieť, ktorú buduje Sitel v Bratislave, je 
jednou z najväčších a poskytuje variabilné možnosti pripojenia, záložných tokov i riešenia otázky "last mile".

Dokument  popisuje  elektrické,  mechanické  a funkčné  vlastnosti  rozhrania  pre  koncové  zariadenia 
používané na poskytovanie elektronickej komunikačnej služby prenájom nenasvietených optických vlákien.
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Zmeny vo vlastnostiach rozhrania pre koncové zariadenia slúžiace k pripojeniu do siete SITEL budú 
zverejňované na internetovej stránke spoločnosti.

ŠPECIFIKÁCIA PARAMETROV ROZHRANÍ

SITEL poskytuje nenasvietené optické vlákna s charakteristikou podľa štandardov ITU-T G.651, G.652 
a G.655. Vlákna sú ukončené na optických rozvádzačoch konektormi FC/PC alebo E2000/APC.

ITU-T:  medzinárodná telekomunikačná únia – odbor technickej normalizácie

HISTÓRIA DOKUMENTU
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