Teenusetingimused nr ET.05.PÜ.02.D
Teenuse nimetus: Analoogpüsiliin klient-klient
1.

Mõisted

Telia

Telia Eesti AS;

Hinnakiri

dokument nimetusega „Telia Eesti AS lõppkasutajate hinnakiri“;

Analoogpüsiliin

püsiliin, mis võimaldab edastada kõnesageduslikke analoogsignaale;

Läbipaistev sidekanal
sidekanal, mille ühest otsast sisestatavad andmed väljuvad teisest
sidekanali otsast identsetena;
Liides

Telia telekommunikatsioonivõrgu lõpp-punkti või terminaliseadme ja kliendi
lõppseadme vaheline ühenduspunkt;

Signalling

signaalide edastamine telekommunikatsiooni võrkudes informatsiooni
vahetamiseks, mille ülesandeks on ühenduste loomine, kontrollimine ja
võrgu haldamine.

2.

Teenuse kirjeldus ja pakutavad teenused

Püsiliin laiemas mõistes seisneb kliendile läbipaistva sidekanali rentimises ilma täiendavate
lisaväärtusteenuste osutamiseta. Püsiliin luuakse Telia poolt ning renditakse kliendile. Klient saab
kasutada püsiliini informatsiooni vahendamiseks kahe geograafilise punkti vahel. Informatsiooni
edastusprotokollid ja kiirused võivad olla erinevad ning sõltuvad kliendi nõudmistest.
Analoogpüsiliini kasutatakse telekommunikatsioonialadel, kus informatsiooniedastuseks on vajalik
kindla ribalaiusega analoogkanali olemasolu, ettenähtud peamiselt analoogsignaalide
edastamiseks. Analoogpüsiliini klient-klient eelduseks on püsiliiniga kokkuühendatavate kliendi
seadmete asumine Telia võrgusõlmede teeninduspiirkondades.
Analoogpüsiliinid jagunevad kahte selgelt eristatavasse rühma:
1)
2)

2-juhtmelised analoogpüsiliinid;
4-juhtmelised analoogpüsiliinid.

Baasteenus
sisaldab piiratud signaaliedastust 2-juhtmelisel püsiliinil või 4-juhtmelisel püsiliinil.
Lisateenused
E&M signallingu signaalide ülekanne:
* toonvalimine - ühenduse sihtpunkti kohta käiva info (telefoni number) edastamine spetsiaalsete
helisignaalide abil;
* pulssvalimine - ühenduse sihtpunkti kohta käiva info (telefoni number) edastamine pingeimpulsside
abil;
* ärakell - ressursi kasutamise lõpetamise teade;
* liinihõive - ressursi kasutamise alustamise teade.

3.

Püsiliini parameetrid
2-juhtm.

Liidesed
4-juhtm.

M.1040
E&M
M.1040
E&M

ordinary quality voice bandwith
Analoogkanal E&M signallinguga
ordinary quality voice bandwith
Analoogkanal E&M signallinguga

Teenused

ETS 300 448
ITU G.711
ETS 300 451
ITU G.711
Tagatud
sagedus / kiirus
300-3400 Hz

piiratud
analoogsignaal
signaaliedastus
2-juhtm., 4-juhtm. M.1040 analoogmodemside
9600bit/s*
Lisateenused E&M signallingu signaalide ülekanne
*modemside kiirus sõltub kasutatavate modemite tehnilistest näitajatest ETS 300 448 453
Baasteenus

4.

Hind

Püsiliini tasud:
1)
2)

liitumistasu
kuutasu.

Teenuste kasutamise tasu püsiliinide juures ei kasutata, st. et püsiliini hind ei ole sõltuv teenuse
kasutamise intensiivsusest.
Kõik püsiliiniga seonduvad tasud on sätestatud Hinnakirjas.

