
 

 
 
KOMUNIKAT PRASOWY 
 
S-NET uruchomił system DWDM w relacji Kraków - Katowice o 
przepustowości 400Gbps  
 
Lider krakowskiego rynku telekomunikacyjnego, Spółka S-NET uruchomił system DWDM 

(ang. Dense Wavelength Division Multiplexing), czyli technikę multipleksacji sygnałów 

optycznych. 

 

Jest to pierwszy własny system międzymiastowy S-NET, który pracuje w relacji Kraków - 

Katowice, długość trasowa wynosi około 112km. Do uruchomienia systemu DWDM 

wykorzystano 2 włókna światłowodowe. Jako punkty demarkacyjne przyjęto główny węzeł S-

NET w Krakowie przy Królewskiej 57 oraz kolokację operatorską 4DC w Katowicach. 

Wdrożone rozwiązanie pozwala na uruchomienie 40 kanałów po 10G każdy. System jest 

również gotowy do pracy na kanałach 100G. Przede wszystkim jest on przeznaczony na 

potrzeby własne Spółki, jednak już teraz Spółka podpisała kilka kontraktów na realizację łącz 

tzw. „Lambdy”, czyli kanałów DWDM.  

 

„Inwestycja jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie rynku w przesyłanie dużych ilości 

danych, w relacjach międzymiastowych, w naszym kraju oraz wpłynie na poprawę jakości 

usług własnych S-NET. System będziemy wykorzystywać nie tylko na potrzeby usług 

telekomunikacyjnych, ale również naszych rozwiązań cloud computingu.” – podsumowuje 

Dawid Orzeł, Dyrektor Pionu Technicznego S-NET. 

 

DWDM zostało zrealizowane w partnerstwie z firmą Salumanus. 

 

Salumanus jest polskim dystrybutorem rozwiązań teleinformatycznych działającym od 2002 
roku. Specjalizujemy się w dostarczaniu komponentów i systemów do transmisji danych w 
sieciach światłowodowych, bezprzewodowych oraz bazujących na infrastrukturze miedzianej. 
Działamy według modelu dystrybutora z wartością dodaną (VAD) dzięki czemu oferowane 
przez nas produkty wzbogacone są zaawansowanym wsparciem technicznym realizowanym 
zarówno przed jak i po sprzedaży. Poza doradztwem technicznym, wsparcie to jest oferowane 
w postaci rozbudowanych usług gwarancyjnych, usług serwisowych świadczonych w miejscu 
instalacji sprzętu oraz pomocy przy konfiguracji i instalacji rozwiązań. Naszymi Partnerami są 
firmy sektora telekomunikacyjnego, integratorzy systemów informatycznych, dostawcy usług 
internetowych oraz centra danych. 

 



S-Net sp. z o.o. w Krakowie działa od 2009 roku. Spółka oferuje usługi dla klientów 
biznesowych takie usługi jak: dostęp do Internetu, transmisja danych, telefonia, cloud 
computing, hosting dedykowany oraz outsourcing IT. Spółka operuje w Krakowie, 
Katowicach, Warszawie. Od 2016 roku w ramach Grupy S-Net działa INTRINO sp. z o.o. w 
Krakowie, która specjalizuje się w dostarczaniu Internetu odbiorcom indywidualnym w 
Krakowie. Obecnie Grupa S-Net dostarcza Internet do prawie  1000 odbiorców biznesowych i 
indywidualnych. Wśród Klientów Grupy S-Net są między innymi: Morele.net, Mota Engil, 
ATM, Vsoft, Exatel, Netia, Tygodnik Powszechny  oraz wiele innych. Grupa S-Net w ubiegłym 
roku osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie ponad 4,4 mln zł. Więcej informacji o 
Spółce: www.s-net.pl 

  

http://www.s-net.pl/

