
Descrição da Oferta do Serviço GPSNet Wifi Home com 
ONU Integrada AC 
 
Descrição da Oferta 
 
O Serviço GPSNet Wifi ("WIFI") prevê o fornecimento de uma plataforma inteligente de             
gerenciamento de redes móveis, através do protocolo 802.11ac (wireless) integrado à ONU            
instalada na residência do cliente. O Serviço é projetado para usuários domésticos e MPE (Micro                        
e Pequenas Empresas). Conta com uma interface óptica compatível com os padrões ITU-T G984.X                           
e ITU-T G.988, além de quatro interfaces Gigabit Ethernet e duas interfaces de voz POTS/FXS.                             
Possui conexão Wireless 802.11ac com dupla frequência (2.4 e 5 GHz). O Serviço contempla                           
Suporte Remoto gratuito e o equipamento fica disponibilizado em regime de locação. 
 
 
Cobertura 
 
O Serviço GPSNet Wifi ("WIFI") prevê cobertura com as seguintes características: 

- até 10 conexões simultâneas; 
- velocidade até 50 Mbps, com estabilidade de sinal; 
- alcance até 30 metros de raio, sem obstáculos.  

 

 



 
 
Especificação Técnica do Equipamento 
 

ONU GigaTelco 1830 Interfaces: 4 portas GE, 2 portas FXS, 1 porta PON | Conector: SC/UPC                   
ou SC/APC | Padrão OMCI | Wireless: 802.11 b/g/n/ac, frequência 2.4 e 5 GHz, 2T2R, antenas externas de                  
5dBi cada | Botões: LED, WPS, WiFi, Reset | LEDs: PWR, LOS, PON, ENET, LAN 1-2-3-4, FXS 1-2, WLAN                   
1-2, WPS 1-2 | Memória: 512MB RAM, 128MB Flash | Alimentação: DC 12V 1,5A | Temperatura operacional:                 
-5° C ~ 50° C | Umidade operacional: 10%~90% (sem condensação) | Dimensões (C x L x A): 175 x 117 x                      
35mm  |  Peso: <1 kg 
 
 

 
 
 
 

Requisitos do Serviço 

O GPSNet Wifi está disponível apenas em locais com cobertura de rede em fibra óptica da                
prestadora de SCM e sujeito a viabilidade técnica; 

Os requisitos ambientais tais como: aterramento, energia e acomodação dos          
equipamentos no local deverão ser providos pelo cliente, conforme guia de instalação dos             
serviços; 

O posicionamento do equipamento Wifi será realizado sempre no local da chegada do sinal              
de internet na residência. Sempre que possível será instalado para proporcionar o melhor             
aproveitamento da cobertura de sinal. 

Poderá ocorrer incompatibilidade com alguns dispositivos do cliente, em virtude de           
possuírem tecnologia diversa do protocolo 802.11ac; 

O Serviço de Wifi terá configuração de "nome da rede" e "senha de acesso" pela equipe                
instaladora. O nome da rede será definido pelo padrão adotado pela GPSNet            
(GPSNet_númerodocontrato) e não será personalizado para os clientes. O cliente terá           



direito a no máximo uma troca de senha por semestre, sendo uma vez no momento da                
ativação do serviço; 

O equipamento utilizado será locado, ficando o cliente como fiel depositário e responsável             
pela garantia de devolução ao término do contrato ou cancelamento do serviço, sob pena              
de indenizar a contratada em R$ 300,00 (trezentos reais); 

Qualquer ônus causado nos equipamentos instalados, deverão ser ressarcidos pelo          
mesmo;  

No caso de cancelamento do serviço, o equipamento será retirado; 

 

 

Exclusões de serviço 

Não estão inclusos o gerenciamento de hosts da rede interna;  

Não estão inclusos o serviço de firewall e filtro de conteúdo; 

Não serão aplicados filtros de conteúdo para os acessos do cliente, ficando este             
responsável pelo cumprimento da legislação vigente, em especial no que se refere ao             
Marco Civil da Internet; 

A configuração e conexão de dispositivos (notebook, tablets, smartphones,         
eletrodomésticos e outros) adquiridos pelo cliente será de sua responsabilidade e não terão             
suporte da contratada; 

 

Formatos de cobrança 

• Serviço de Instalação/ativação; 

• Mensalidade recorrente sobre a locação do equipoamento;  

• Taxa de Troca de endereço; 

• Mudanças internas nas instalações do cliente; 

• Taxa de atendimento presencial improdutivo; 

• Outros serviços adicionais também estão sujeitos a cobranças adicionais. 

 



SLA (Contrato de Níveis de Serviços) 

• Atendimento Remoto: das 6h à meia noite, todos os dias do ano; 

• Tempo máximo para atendimento no local: em até 8 horas úteis na área urbana e em                 
até 48 horas úteis em área rural, após diagnosticada dificuldade remotamente; 

 

Versão: 05/06/19 

 

  


