NEDAL SMART CITY
LICHTMAST

SLIMME LICHTMAST MET OOG OP DE TOEKOMST

Met de Smart City Lichtmast van Nedal is iedere stad klaar voor de toekomst.

Daarom Nedal

Doordat de lichtmasten optie bieden tot het plaatsen van 5G-zenders,
WiFi-connectoren en camera’s blijft de digitale infrastructuur overzichtelijk
en voorkom je de plaatsing van nog meer dure, zichtvervuilende
zendmasten. Daarnaast bieden de Smart City Lichtmasten optie tot meerdere
WiFi- of 5G-verbindingspunten per straat, waardoor iedereen toegang
heeft tot sterk internet.
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Meer connectiviteit, minder gedoe
Door de manier waarop datagolven werken gaat sneller internet ten koste van
meer bereik. Bij de introductie van het 5G-netwerk zou dit betekenen dat er meer
zendmasten nodig zijn. De Smart City Lichtmast van Nedal biedt uitkomst. Doordat
het mogelijk wordt op iedere lichtmast een verbindingskast te plaatsen wordt het
bereik van het 5G-netwerk vergroot en gestabiliseerd. Doordat verbindingspunten
zicht nu dichter bij de straat bevinden treedt er ook minder verstoring op, en kan er
ook meer directe connectiviteit met voertuigen tot stand komen.

Onze Smart City Lichtmasten hebben een
groot aantal voordelen
-

Uit te rusten met 5G-zenders

-

Ideaal voor plaatsen camera’s

-

Batterij met solar-optie

-

Ideaal voor WiFI-verbindingspunten

-

Voorkomt meer zendmasten in straatbeeld

-

Geen aanpassing elektronische infrastructuur

-

Lage productiekosten

Sneller internet en dichtere spreiding

In de praktijk

Groen licht voor groenere
verbinding

5G mast

Standaard worden de lichtmasten gevoed via POE (Power Over Ethernet).
De 5G-integratie verloopt via deze voeding, dus zo sla je twee vliegen in één
klap. Daarnaast biedt de Smart City Lichtmast ook de optie tot voeding via
geïntegreerde zonnepanelen, met mogelijkheid tot beheer op afstand en
een krachtige batterij die ook ideaal is voor de stroomvoorziening van o.a.
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camera’s. Dit maakt de Smart City Lichtmast dus niet alleen een sneller, maar
ook een groener alternatief voor de plaatsing van meer zendmasten.

Wilt u meer weten?

Neem dan contact met ons op.

Groenewoudsedijk 1, 3528 BG Utrecht
Postbus 2020, 3500 GA Utrecht, Nederland
T +31 (0)30 2925 725
E lichtmasten@nedal.com
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