https://gigabit.vega.ua/

Вимкнули світло?

Вкрай необхідний Інтернет?

Мобільний ледь тягне?

Домашній інтернет працює на повній швидкості навіть коли
вимкнули світло. Технологія GPON (Gigabit Passive Optical Network) є
найбільш енергоефективною та дозволяє мережі працювати без
електроенергії до 12 годин.

https://gigabit.vega.ua/
Що потрібно, щоб користуватись Інтернетом Gigabit без світла?
Достатньо підключити оптичний термінал, що ви отримали у користування при підключенні, та
WiFi-роутер до додаткового блоку живлення.

Для різних потреб (виходячи з того, якими пристроями та скільки часу будете користуватися)
потрібно використовувати різні рішення для забезпечення додаткового живлення, то ж ми
підготували для вас рекомендації :
Вам необхідно тільки щоб запрацював Інтернет, ваш
Смартфон та/чи ноутбук не потребують додаткової зарядки.
Ноутбук не заряджений чи погано тримає акумулятор і його
теж потрібно підключити до живлення.
Ви працюєте на стаціонарному ПК і його теж потрібно
забезпечити живленням.

Бажаний час
користування до:
2/4/6
годин
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Ситуація №1: Якщо у вас є заряджений ноут/планшет/телефон та вам потрібен лише Інтернет
з Wi-Fi. Для цього достатньо підключити Power Bank до оптичного терміналу (який вже
знаходиться у вас в квартирі, надається в користування при підключенні) та WFI - роутера

+

Тип обладнання, орієнтовна ціна:

✅Пристрій безперебійного живлення (UPS) від 400 ВА
Наприклад: LogicPower LP-400ВА-3PS (LP16157) – 2050 грн

✅2 дроти USB – DC (5.5 мм * 2.1 мм ) та 2 Power Bank з функцією
швидкої зарядки (по одному на кожен пристрій). Дрот для ONU
має бути з підвищенням напруги до 12 V.

Мінімальний
час роботи:

6
годин

2/4
години

https://gigabit.vega.ua/
Ситуація №2: Вам потрібен WiFi та підживлення ноутбука?

+

+

Тип обладнання, орієнтовна ціна:
✅Пристрій безперебійного живлення (UPS) на 800 ВА.
Рекомендовані UPS що мають від 3-х розеток, тоді Ваші
пристрої підключаються до безперебійника, як у звичайні
розетки.

Мінімальний
час роботи:

2/4
години

Наприклад: Powercom RPT-800AP Schuko – 3360 грн

✅Пристрій безперебійного живлення (UPS) від 850 ВА
Наприклад: Powercom CUB-850N – 4080 грн

6
годин
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Ситуація №3: Вам потрібен Інтернет та можливість працювати на потужному комп’ютері?

+

+

Тип обладнання, орієнтовна ціна:
Пристрій безперебійного живлення (UPS) на 1500 ВА
Наприклад: Powercom RPT-1500AP LCD Schuko – 7400 грн

Пристрій безперебійного живлення (UPS) від 3000 ВА
Наприклад: Powercom SRT-3000A LCD – 35 400 грн

Побутові пристрої не забезпечать 😒

Мінімальний
час роботи:
2
години

4
години
6
годин
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Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся до операторів
контакт-центрів:

• номер для клієнтів Gigabit by Vega: 0 800 60 45 98
• номер для бажаючих підключитися до Gigabit by Vega: 0 800 60 45 96
дзвінки по Україні безкоштовні.

