
Mogelijkheden om de televisie aan te sluiten:

locatie 1

Infrastructuur   Randapparatuur WiFi
muur

Glasvezelkabel Fiber Termination Unit

locatie 2

Voordelen: Nadelen:

Goedkoopste oplossing Een UTP-kabel vereist tussen de router en elke locatie

Kwaliteit is uitstekend bij korte afstanden Niet flexibel bij wijziging locaties (kabels moeten verplaatst worden)(boren?)

Kabels vaak zichtbaar eventuele uitbreiding

Maximale lengte van de kabels is 30 meter, daardoor is niet elke locatie fysiek bereikbaar locatie 3

Kabel van minimaal CAT6 is vereist (vanwege de bandbreedte voor HD-TV)

Naarmate de kabel langer is, wordt het signaal zwakker (meer weerstand)

UTP kabels zijn in verschillende categorieën (kwaliteit) te koop

locatie 1

Infrastructuur   Randapparatuur WiFi
muur

lichtnet lichtnet

fase x fase x

Glasvezelkabel Fiber Termination Unit

Voordelen: Nadelen:

Geen grote investering De wandcontactdozen van de adapters moeten op dezelfde fase aangesloten zijn, anders is er geen verbinding locatie 2

Gemakkelijk te installeren Huishoudelijke apparaten (b.v. magnetron) op het elektriciteitsnet hebben negatieve invloed op de kwaliteit

Geen kabels aanleggen Als de verbinding via meerdere elektrische groepen gaat, is de verbinding vaak niet 100% en kan dan wegvallen

Bereik ± 300 m. (binnen) De kans op storingen wordt groter naarmate er meerdere adapters aangesloten zijn (advies: max. 3) lichtnet

Als je nog een 3e TV wilt aansluiten, dan heb je in totaal dus 5 powerline adapters nodig fase x

Powerline adapters met wifi zijn veel duurder dan zonder wifi. (vergelijkbaar met mogelijkheid 3)

eventuele uitbreiding eventuele uitbreiding

voor locatie 3 locatie 3

Powerline adapters zijn in sets van 2 , 3  en 4 adapters te koop

Powerline adapters zijn leverbaar zonder wifi en met wifi lichtnet lichtnet

fase x fase x

Zonder wifi: 2400 Mbps units prijs

https://www.coolblue.nl/product/821344/devolo-magic-2-lan-starter-kit.html 2 € 113,00

https://www.coolblue.nl/product/864924/devolo-magic-2-lan-starter-kit-uitbreiding.html3 € 188,00

Met wifi: 2400 Mbps units prijs

https://www.coolblue.nl/product/862810/devolo-magic-2-wifi-next-starter-kit.html2 € 188,00

https://www.coolblue.nl/product/862813/devolo-magic-2-wifi-next-multiroom-kit.html3 € 257,00

https://www.coolblue.nl/product/867468/devolo-magic-2-wifi-next-multiroom-kit-uitbreiding-nl.html4 € 356,00
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Infrastructuur   Randapparatuur WiFi uitzetten! locatie 1
muur

WiFi

Glasvezelkabel Fiber Termination Unit
UTP kabel

WiFi

locatie 2

Voordelen: Nadelen: WiFi

Geen kabels aanleggen De grootste investering

Gemakkelijk te installeren met een app Prijs afhankelijk van het aantal units

Modulair opgezet

Dekkingsgebied tot 600 m² (met 3 units)

Bereik uit te breiden met extra units

2 of 3 aparte wifi banden (afhankelijk van het type), waardoor je altijd een stabiel wifi netwerk hebt voor al je apparaten

Zeer flexibel bij het wijzigen van een locatie

Een voorbeeld Nog een voorbeeld

eventuele uitbreiding

locatie 3

WiFi

TP-Link Deco M9 Plus Smarthome Multiroom Wifi Netgear Orbi RBK23 Micro Multiroom wifi

https://www.coolblue.nl/product/813770/tp-link-deco-m9-plus-smarthome-multiroom-wifi-3-pack.html € 299,00

https://www.coolblue.nl/product/808366/netgear-orbi-rbk23-micro-multiroom-wifi.html € 268,00

https://www.caiway.nl/klantenservice/videos https://genexis.eu/content/uploads/2017/12/Platinum-Rev-11.1-EN.pdf

Fiber Termination Unit van Caiway Glasmodem van Caiway Genexis Platinum 7840

hoogte: 140 mm

breedte: 80 mm

diepte: 40 mm

hoogte: 205 mm

breedte: 205 mm

diepte: 32 mm

https://www.consumentenbond.nl/router/producten/genexis/platinum-7840
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