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Behöver du hjälp med installation av bredbandet? 
RING OSS FÖR BOKNING! 

 
 

Vi på PCROMA hjälper er med: 
  
Indragning fibelslang genom yttervägg 

Dragning av kablage till TV, Bredband samt Tele från Konverterskåp.  

till vägguttag i önskade rum. 

Installation av trådlös ( WAN ) bredbandsuppkoppling. 

Inkoppling Datorer samt konfig och provkörning. 

Hjälp med portering av telefon. 

Ev. uppgraderingar av dator för anpassning till bredbandet. 

Säljer material till dig som vill göra jobbet själv. 

( Vi kan hjälpa er med kontaktering och provmätning ) 

  
Vi lagerför bl,a, 
 
TP-kabel ( metervara ) 
Patch-kablage 
Vägguttag 
Kabelkanaler 
Nätverksutrustning  
 
 
 
Arbetskostnad  endast  
350:- exkl. moms / tim 
Milersättning tillkommer 
 
Materialkostnad ring för pris 
 
 
 
Vi har erfarenhet av dessa arbeten bl, a Väte-Hejde fiber 
Referens Tomas Björkqvist Samordnare Väte-Hejde 
 
Ronny  Jimmi 
0498-50 940 
070-88 05 122 
070-75 62 13                           
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Bra att veta. 
 
 
 

1. Placering av Fiberkonverter. OBS ta fram 220V uttag 
Gärna mot yttervägg för ev, framtida ombyggnader, omdragning av 
inkommande kabel blir rätt dyrt. 
OBS tänk på att inkommande kabel är ömtålig, bör skyddas med  
rör eller kabelkanal. 
Låt skyddsrör börja minst 15-20 under mark  
 

2. Ring om du behöver ha hjälp med placering. 
Boka gärna tid för kabeldragning tidigt. 
Vi räknar med anhopning i Sep-Maj om grävning och inkopplingar fortlöper 
enl, planering. 
 

3. Planera byte av tele tidigt. 
OBS Om du har annan operatör t,ex, tele2 eller telenor så måste  
flytta över abb, till telia innan du kan få IP-tele. 
Beställ flyttning hos telia. De skickar blankett för underskrift. 
 

4. Dragning av kabel till dator, TV och Tele. 
Planera. Placeras företrädesvis i vit kabelkanal 15x30 mm. 
Trådlöst kan användas till Dator. 
Vi jobbar även med att ta fram trådlöst till TV. 
Tele-koppling bör vara med kabel, Vi kopplar om dina gamla  
jack för att kunna användas till IP. 
 

5. Vi har material för dig som kan göra lite av ”grovjobbet” själv. 
 
 
Ronny & Jimmi Hansén 
Pcroma 
0498-50940 
0708-805122 

 
 


