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1

Obecné podmínky

1.1

Poskytovatel umožní na místě kontrolu propůjčených zařízení orgánům celní správy, které
mohou být doprovázeny orgány země původu zařízení nebo země dodavatele zařízení, za
účelem zjištění umístění zařízení a jeho využívání v souladu s licenčními podmínkami
CETIN nebo s licenčními podmínkami země původu či země dodavatele zařízení.

1.2

Není-li smluvně ujednáno jinak, musí být v případě přímých účastnických přípojek modemy
či další technická zařízení, pronajaté CETIN, trvale připojeny k elektrické síti a zapnuty.
Nepřetržitého elektrického napájení zařízení CETIN je zajišťováno ze zdroje
Poskytovatele.

1.3

Při zvýšených nárocích na důvěrnost, resp. ochranu přenášených dat, je záležitostí
Poskytovatele učinit na své straně příslušná opatření (např. instalovat šifrovací/dešifrovací
zařízení ke svému koncovému zařízení).

2

Technické náležitosti

2.1

Zařízení může být instalováno pouze do stavebně dokončených prostor, případně
vybavených příslušným nábytkem nebo zařízením k umístění zařízení.

2.2

Prostory musí být čisté, dobře osvětlené, bez extrémních teplot a prachu.

2.3

Rozsah teplot pro pracovní prostředí zařízení může být od 0 do 50°C při relativní vlhkosti
0 až 95%.

2.4

Zařízení musí být umístěno tak, aby jeho přední strana byla snadno přístupná a čitelná.

2.5

Z důvodu chlazení nesmějí být na horní plochu zařízení umístěny žádné předměty ani jiná
zařízení, rovněž po obou stranách zařízení nesmějí být pokládány nebo umisťovány
předměty ve vzdálenosti menší než 3 cm.

2.6

K přední části zařízení musí být v souladu s doporučením výrobce zajištěn volný prostor
nejméně 15 cm a v zadní části zařízení nejméně 10 cm pro kabelové připojení.

2.7

Zařízení musí být umístěno ve vzdálenosti, která je určena příslušným doporučením ITUT pro dané rozhraní od koncového zařízení Poskytovatele (měřeno délkou propojovacího
kabelu).

2.8

Síťové napájení zařízení je 220 V st., příp. 48 V ss. Přívod napájení může být pevný nebo
pohyblivý. V případě pohyblivého přívodu síťová zásuvka 220 V musí být k dispozici do 2
m od zařízení a musí odpovídat české normě. V případě vzdálenější síťové zásuvky
Poskytovatele zajistí prodlužovací síťový kabel.

2.9

Maximální rozměry požadované CETIN pro poskytování služby dle této smlouvy jsou 2U.
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