
Een aantal voor delen en nadelen zijn al in de PDF opgenomen, hier nog enkele 
opmerkingen:

tv via de mesh
– Een nadeel van tv-via-de mesh-oplossing is dat bij onvoldoende wifi-sterkte je het 

gevaar loopt op stilstaand tv-beeld. 

tv via powerline
- het gevaar van stilstaand beeld is groot!
- Persoonlijk zou ik niemand aanraden om de hoofd-tv via powerlines of via wifi-aan te 
sluiten. Daar komt altijd geklaag en gezeur van. Tv-ontvanger altijd via de kabel, is mijn 
devies.
- Een powerline adapter systeem is minder stabiel dan een multiroom wifi systeem, maar 
ja ook die adapters zijn weer een stuk goedkoper. Niet iedereen heeft een goed gevulde 
beurs. Op Internet lees je ook wel in de reviews, dat powerline adapters nogal storen 
(stilstaand beeld etc.). Dus die zou ik ook niet adviseren, maar er zijn er klanten van KPN 
die hiermee zeer tevreden zijn.
Je kunt ook powerline adapters met wifi gebruiken, maar die zijn ongeveer net zo prijzig 
als de multiroom wifi systemen. Dan zou ik toch voor de laatste optie kiezen.

Dan nog even een technisch detail (voor wat betreft de powerline adapters):
Van oorsprong wordt er in de woningen maar één fase van het lichtnet gebruikt. Er komen 
wel 3 fasen de woning binnen in de meterkast. Om deze fasen zoveel mogelijk gelijkmatig 
te belasten, werden in de straat de woningen als volgt aangesloten (W(n) is 
woningnummer; R, S of T zijn de 3 fasen):
W1 - R , W2 - S , W3 - T , W4 - R , W5 - S , W6 - T , W7 - R , enz. Om de 3 woningen, zijn 
de woningen dus op dezelfde fase aangesloten!
Als er straks op de glasvezelaansluitingen steeds meer powerline adapters zouden 
komen, dan is de kans aanwezig, dat de signalen van woning 1, de signalen van woning 4 
kunnen verstoren en ook omgekeerd, omdat ze op dezelfde fase (R) zijn aangesloten. Zo 
ook de woningen 4 en 7. Maar ook b.v. de woningen 3 en 6, want die zitten ook op 
dezelfde fase (T). In dit voorbeeld ben ik er van uit gegaan, dat alle woningen (1 t/m 7) een 
powerline adapter systeem hebben.
In de praktijk zal niet iedereen zo'n powerline adapter systeem zal krijgen, maar in theorie 
zou dit kunnen, want powerline adapters hebben ongeveer een bereik van 100 meter. En 
de huizen staan tegenwoordig dicht op elkaar. Vooral in de nieuwbouw!


