
Internet dla biznesu i nie tylko...



 Domynet Sp. z o.o. to firma zajmująca się dostarczaniem Internetu, Telewizji  oraz Telefonii dla 

klientów indywidualnych oraz biznesowych. Naszą misją jest zapewnienie szerokopasmowego dostępu do 

internetu, telewizji kablowej w technologii IPTV oraz telefonii w technologii VOIP w atrakcyjnych cenach bez 

konieczności podpisania umów terminowych.

Nasz zespół specjalistów ma piętnastoletnie doświadczenie w budowie i zarządzaniem sieciami dla klientów 

biznesowych i indywidualnych. 

Jesteśmy wpisani do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych pod numerem 11503

 Używamy włącznie technologii światłowodowych a w szczególności FTTH i FTTH-B.

W budynkach, które są już okablowane, stosujemy technologię ETHERNET, ale budynek zawsze jest zasilany 

poprzez światłowód.

 Jako sprzęt szkieletowy wybraliśmy urządzenia firmy DASAN. Produkty DASAN Networks są 

powszechnie stosowane przez operatorów na wszystkich kontynentach. W Polsce najpopularniejszymi 

rozwiązaniami są produkty FTTx takie jak przełączniki światłowodowe oraz produkty GPON.

W Polsce już ponad 170 operatorów wybrało produkty GPON marki DASAN Networks. Wśród operatorów  

są zarówno operatorzy kablowi (MSO świadczący wcześniej swoje usługi poprzez sieci HFC), internetowi (ISP, 

którzy dostarczają Internet w technologii Ethernetu) oraz operatorzy typu Telco (głównie świadczący usługi

w oparciu o technologie xDSL). Stworzony przez południowokoreańskich inżynierów sprzęt jest uniwersalny 

i elastyczny.

O Firmie

W związku z dynamicznym rozwojem,  zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszych usług

Z poważaniem
Paweł Kryński

DomyNet Sp. z o.o.

ul. Marszałkowska 84/92/117
00-514 Warszawa
NIP: 701 051 81 33

tel. 790 861 730
e-mail: biuro@domynet.pl
www.domynet.pl prezes zarządu



bezterminowa umowa
instalacja 1 zł
modem 0 zł



HD 3G VOD USB
PVR

TIME
SHIFT

Oparty na systemie Linux
Szybki procesor 450Mhz
Wysoka rozdzielczość HDTV w trybach 1920x1080i oraz 1280x720p
Obraz w standardach MPEG4 (H.264) oraz MPEG2
Detekcja formatu panoramicznego TV
Dźwięk przestrzenny 5.1 Dolby Digital
Obsługa formatu audio MP3, PCM, AAC
Bezpieczeństwo SSL
Złącza video: HDMI, 9-pin Mini-DIN
Złącza audio: Cyfrowe 5.1 SPDIF
Złącza: Ethernet, USB 2.0
Wymiary (szer/gł/wys): 125 x 86 x 28 mm

Ogólna specyfikacja techniczna dekodera MAG250:
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Więcej Muzyki Discovery HD Sport HD Więcej Bajek Filmy HD Seriale HD Więcej Luzu Więcej Nauki HD Tv Republika Więcej Świata Pakiet nHD

HBO HD HBO HD+OD+GO CANAL+ Select CANAL+Prestige Cinemax Filmbox

Pakiety dodatkowe możesz zawsze dokupić do pakietów podstawowych: Wielotematyczny HD i Wielotematyczny Super HD. 
Zamówienia pakietów dodatkowych możesz dokonać wprost z Twojego pilota. W dowolnym czasie - bez telefonu, bez Internetu, bez wizyty w punkcie sprzedaży - klikasz i za chwilę oglądasz wybrany pakiet.

Pakiety dodatkowe możesz zawsze dokupić do pakietów podstawowych: Wielotematyczny HD i Wielotematyczny Super HD. 
Zamówienia pakietów dodatkowych możesz dokonać wprost z Twojego pilota. W dowolnym czasie - bez telefonu, bez Internetu, bez wizyty w punkcie sprzedaży - klikasz i za chwilę oglądasz wybrany pakiet.



GPON B+ TX 
Fala: 1310 nm (zakres: 1260 nm - 1360 nm)
Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2
GPON B+ RX 
Fala: 1490 nm (zakres 1480 nm - 1500 nm)
Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2
Przeciążenie odbiornika 1490 nm
Porty LAN
Porty VoIP
Port Optyczny
Zasilacz
Temperatura pracy
Wilgotność
Wymiary (W x D x H)

+0.5dBm ~ + 5dBm

-8 dBm ~ -28dBm

Sygnał mocniejszy niż -8dBm
4 x port 10/100/1000 Base-T (RJ45)
2 x port FXS (RJ11)
SC/APC z tacką na zapas włókna
AC/DC Adapter: 12VDC/1.5A
-5  – 50 oC
20 – 90 % (bez kondensacji)
160 x 125 x 44.5 mm

8-portów GPON OLT typu SFP
8-portów 1G Ethernet COMBO SFP/RJ45
2-porty SFP+ 10Gbit Ethernet
2 hotplugowe zasilacze (redundancja) AC bądź DC
wysokość 1U mieszcząca się w szafie 19"
zarządzanie przez WWW, SNMP, CLI
rozszerzony zakres temperatury pracy

Dasan Networks GPON OLT V5824G

Dasan Networks V2224G-OP

Urządzenia z których korzystamy

Wsparcie dla IPv6
Obsługa ruchu multicastowego
IGMP Snooping v1/v2/v3
Multicast VLAN Registration (MVR)
Port Mirroring
QinQ
Link Agregation
Spanning-Tree Protocol (STP)
RADIUS, TACACS+ Authentication
Access Control List (ACL)
QoS (linitowanie pasma dla każdego portu, 4 kolejki per port)

Dasan Networks GPON ONT - H660GV
Urządzenia klienckie w sieciach światłowodowych

DASAN GPON ONT H660GV to jednostka abonencka z nowej serii urządzeń ONT firmy DASAN Networks zaprezen-
towana w 2015 r. przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynkowych. Charakteryzuje ją wysoka wydajność ale 
także zgodność ze standardem ITU-T G.984.4. H660GV może pracować jako bridge lub router z NAT/PPPoE.

V5824G to nowa generacja urządzeń GPON OLT od DASAN Networks.

Przełącznik V2224G-OP posiada takie funkcjonalności jak:



Urządzenia klienckie w sieciach Ethernetowych

DASAN GPON ONT H660GV to jednostka abonencka z nowej serii urządzeń ONT firmy DASAN Networks zaprezen-
towana w 2015 r. przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynkowych. Charakteryzuje ją wysoka wydajność ale 
także zgodność ze standardem ITU-T G.984.4. H660GV może pracować jako bridge lub router z NAT/PPPoE.

Dasan Networks GPON ONT - H660GW

NETIS WF2780 AC1200 WIRELESS DUAL BAND GIGABIT ROUTER

DASAN GPON ONT H660GW to jednostka abonencka z nowej serii urządzeń ONT firmy DASAN Networks 
zaprezentowana w 2015 r. przeznaczona do zastosowań wewnątrz budynkowych. Charakteryzuje ją wysoka 
wydajność ale także zgodność ze standardem ITU-T G.984.4. H660GW może pracować jako bridge lub router z 
NAT/PPPoE.
GPON B+ TX 
Fala: 1310 nm (zakres: 1260 nm - 1360 nm)
Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2
GPON B+ RX 
Fala: 1490 nm (zakres 1480 nm - 1500 nm)
Zgodność z rekomendacją ITU-T: G.984.2
Przeciążenie odbiornika 1490 nm
WiFi

Porty LAN
Porty VoIP
Porty USB
Port Optyczny
Zasilacz
Temperatura pracy
Wilgotność
Wymiary (W x D x H)

+0.5dBm ~ + 5dBm

-8 dBm ~ -28dBm

Sygnał mocniejszy niż -8dBm
IEEE 802.11b/g/n
Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
Dwie ścieżki transmisji i odbioru (2T2R)
Przepustowość:  54Mbps (802.11g)
                          300Mbps (802.11n)
Bezpieczeństwo: WEP, WPA-PSK (TKIP), 
   WP2-PSK (AES)
4 x port 10/100/1000 Base-T (RJ45)
2 x port FXS (RJ11)
1 x port USB
SC/APC z tacka na zapas włókna
AC/DC Adapter: 12VDC/1.5A
-5 – 50 C
20 – 90 % (bez kondensacji)
160 x 125 x 66 mm

Netis WF2780 to bezprzewodowy router wykorzystujący nowoczesny standard 802.11ac. Ta technologia 
umożliwia jednoczesną transmisję na dwóch pasmach - 2.4 i 5 GHz. Dzięki temu łączna prędkość transmisji 
danych może wynosić nawet 1200 Mb/s (dokładnie 300 Mb/s na paśmie 2,4 GHz i 867 Mb/s na paśmie 5 
GHz), taka wydajność może sprostać nawet największym wymaganiom. Jest to prędkość pozwalająca 
właściwie na każde działanie w internecie (szybkie pobieranie bardzo dużych plików, oglądanie filmów online 
w rozdzielczości 4K, granie w jakąkolwiek grę online, streaming danych) nawet dla wielu użytkowników 
jednocześnie. Niezwykle ważną funkcją są gigabitowe porty Ethernet, w które zostało wyposażone 
urządzenie. Dzięki nim jesteśmy w stanie w pełni wykorzystać możliwości transmisji bezprzewodowej, co jest 
niemożliwe przy porcie 100 Mb/s. Należy pamiętać, że do korzystania z pełnej prędkości routera 
potrzebujemy odbiorników (adapterów / kart sieciowych itp.) również obsługujących standard 11ac. 
Oczywiście, WF2780 jest kompatybilny wstecz, może więc transmitować sieć tylko w standardzie N, B, G lub 
A, ale w takim przypadku przesył danych będzie wolniejszy, a możliwości urządzenia nie zostaną 
wykorzystane.

praca jednocześnie w paśmie 2,4 i 5 GHz;
prędkość aż do 1200 Mb/s (dokładnie 300 Mb/s dla 2,4 GHz i 867 Mb/s dla 5 GHz);
gigabitowe porty;
4 zewnętrzne anteny o zysku 5 dBi każda;
wiele trybów pracy bezprzewodowej;
niezwykle wysoka wydajność.

Najważniejsze cechy:

o



 Na zewnątrz budynków używamy szafek z własnym zasilaniem buforowym a nie ups’em. Dzięki czemu 
kiedy nastąpi awaria prądu sygnał nadal jest dostarczany do budynku przez dłuższy czas.

 Skrzynki przez które dostarczany jest sygnał mają wymiar 45x35cm, z wbudowanymi plastikowymi 
drzwiczkami polepszającymi propagacje sygnału Wi-Fi.

Skrzynki Budynknowe
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