
3A) access points
Technologisch gezien zijn access points de beste oplossing, maar vereisen een 
netwerkkabel van de router naar elke AP toe. Bovendien is een AP iets lastiger te 
configureren dan een mesh.
Een AP is in feite een nieuw wifi-station. De AP dienen ver uit elkaar gezet te worden, met 
enige overlap. Ook is het mogelijk om een AP buiten op te hangen zodat ook hier een 
goede dekking mogelijk is (tuinhuisje, terras achter in de tuin etc.).
Een AP heeft - naast een netwerkkabel - ook stroom nodig, dit kan op 3 verschillende 
manieren verzorgd worden.
1) via een adapter direct op netstroom (let op - vaak niet standaard meegeleverd).
2) via een zogenaamde injector. Deze injector “injecteert” stroom in de netwerkkabel (PoE, 
power over ethernet). De injector moet dus ergens tussen de router en de AP geplaatst 
worden, en er is dus een extra (cat6) netwerkkabel nodig, en netstroom.
3) PoE switch, hierbij dient een aparte switch gekocht te worden die PoE-geschikt is (voor 
meer uitleg over switch zie hieronder).

Ook is het van belang om rekening te houden met het aantal netwerkkabel-aansluitingen, 
een normale router heeft 4 aansluitingen. Omdat er minimaal 1 in gebruik zal zijn voor de 
TV (bij glasvezel aansluiting), blijven er mogelijk te weinig over voor voldoende AP's. De 
oplossing hiervoor is een aparte switch; een switch is niet veel anders dan een uitbreiding 
van het aantal netwerkkabel-aansluitingen. Let hierbij wel op dat er 1 aansluiting op de 
router en ook 1 aansluiting op de switch in gebruik gaat zijn voor de verbinding tussen 
deze 2 (dus een router met 4 aansluitingen met daaraan een switch met 6 aansluitingen 
levert in totaal 8 aansluitingen voor TV, AP's op). Een switch heeft netstroom nodig. Zo als 
hierboven al aangegeven zijn er switchen die PoE leveren.
Er wordt aangeraden dat er een extra controller op het netwerk moet worden aangesloten 
indien er meer dan 2 AP's verbonden worden. Een controller geeft een reeks aan nieuwe 
mogelijkheden, zoals roaming (je verliest je wifi niet terwijl je door de woning loopt), een 
gasten-netwerk en time slots (bijvoorbeeld om 21:00 gaan specifiek de mobieltjes en 
tablets van de kinderen offline).

Houd er rekening mee dat de geadverteerde snelheden een som van de 2.4 en de 5 GHz 
zijn, een mesh de snelheid halveert en dat er altijd inefficiënties zijn. In de praktijk worden 
de geadverteerde snelheden bij lange na niet gehaald, neem dus apparaten die fors meer 
snelheid hebben dan de behoefte (een iPad/smartphone neemt ongeveer 30-40 Mb/s). De 
genoemde apparaten zijn allemaal van TP-Link, uiteraard zijn er voldoende alternatieven 
maar TP-Link heeft een bijzonder gunstige prijs-kwaliteit-verhouding.
-
De meest eenvoudige oplossing in een gewone huiskamer: zet de 1e Deco (Master) 
bovenop de tv-ontvanger, verbindt de Deco met de utp-kabel die eerst naar de tv-
onvanger ging, verbindt de uitgang van de Deco met de ontvanger en stel de Deco in als 
Accesspoint. Daarmee heb je met de tv als centraal punt in de huiskamer al een 
uitstekende wifi-ontvangst in de hele kamer.
-
Wij wensen jullie veel succes bij de juiste keuze en installatie en hopen met het 
bovenstaande enigszins op de goede weg geholpen te hebben.Wij begrijpen dat het voor 
sommige te moeilijk is. Voor een mesh-oplossing is dat ongegrond, deze zijn via een app 
redelijk eenvoudig aan te sluiten. Voor een AP-oplossing is het ook mogelijk om de units 
gepreconfigureerd aan te schaffen (uiteraard tegen meerprijs), bijv. bij routershop.nl . Ook 
is het mogelijk om alles uit handen te geven bij een lokale IT-expert.


