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Samenwerken voor 
draadloze smart city 
toepassingen
Schréder en Siklu bouwen een strategisch partnerschap om 
innovatieve smart city oplossingen op de markt te brengen en 
verlichtingsinfrastructuur te gebruiken om veilige, veerkrachtige en 
aangename stedelijke omgevingen te creëren.

SHUFFLE, ontworpen door Schréder, is een verbonden, modulaire benadering van 
outdoorhardware met plug-and-play draaibare modules die vooraf gecertificeerde 
hardware bevatten. Deze slimme verlichtingskolom integreert functies zoals 
luidsprekers, CCTV-camera’s, wifi, intercoms, waarschuwingsflitslicht en EV-laders. 
SHUFFLE is een volledig energiezuinig maar toch betaalbare smart city oplossing die 
zeer weinig onderhoud vereist.

Door de samenwerking met Siklu wordt SHUFFLE meer dan ooit verbonden met 
draadloze glasvezelconnectiviteit. Siklu is een toonaangevend bedrijf op het gebied 
van mmWave draadloze connectiviteitsradio’s, die supersnelle gigabit connectiviteit naar 
de wereld brengen. Siklu heeft unieke expertise als het gaat om het leveren van in de 
praktijk bewezen mmWave oplossingen met carrier-class prestaties, het langste bereik 
op de markt, compacte en lichte apparatuur en een uitgebreid point-to-multi-point 
portfolio die werkt over de 60Ghz-band. 

Siklu is continu op zoek naar nieuwe mogelijkheden om het leven van mensen ten 
goede te veranderen door de magie van draadloze glasvezelcommunicatiesystemen. 
Door de samenwerking met Schréder aan de SHUFFLE Wireless-backhaul kunnen 
steden en gemeenten profiteren van een gigabit-netwerk op straatniveau. 
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Zwaar werk aan 
de infrastructuur  
is voorbij!

Red straten
van rommeligheid

We hebben allemaal internet nodig, en glasvezel is een 
van de snelste transportmiddelen voor informatie en 
telecommunicatie. Het installeren van bliksemsnelle 
glasvezel door de hele stad is echter niet zo eenvoudig 
en kan onbetaalbaar zijn.

Het vereist omvangrijk en duur werk aan de infrastructuur. 
Bovendien zitten steden met huurlijnen van particuliere bedrijven 
vast in kostbare partnerschappen.

Met zijn draadloze backhaul-module biedt SHUFFLE steden en 
gemeenten de mogelijkheid om de leiding te nemen over gigabit 
netwerken en niet te hoeven wachten op particuliere bedrijven.

SHUFFLE stelt steden in staat om de bestaande 
verlichtingsinfrastructuur te hergebruiken om vezelachtige 
stadsbrede connectiviteit te bieden. Het is niet nodig om te 
wachten op een installateur om nieuwe glasvezellijnen aan te 
leggen of om het langdurige en dure vergunningsproces en het 
graven van sleuven te verdragen, wat vaak het verkeer hindert en 
bewoners stoort,

Stadsbestuurders profiteren van een gigabit netwerk dat kan 
meegroeien met de behoeften van de stad, nieuwe toepassingen 
of geografische uitbreidingen. Infrastructuur is een van de 
belangrijkste manieren waarop steden hun concurrentiepositie 
kunnen verbeteren. Bouw het juiste netwerk op het juiste moment 
en er zullen nieuwe bewoners, banen en bedrijven komen!

Onze straten worden steeds meer overladen met omslachtige 
stukjes technologie en hardware.  
 
Alles is er misschien ten goede, maar hun fysieke aanwezigheid 
belemmert het stedelijk landschap en vermindert de algehele ervaring 
voor mensen. 
 
Volgens Gestalt psychologen nemen mensen hele patronen of 
configuraties waar, niet alleen individuele componenten. Dit betekent 
dat ze de visuele kwaliteit van straatbeelden en steden als geheel 
evalueren. Tegenwoordig maken stedenbouwkundigen zich meer zorgen 
over de schade die deze objecten (reclameborden, communicatie- of 
beveiligingsapparatuur, enz.) aanrichten aan het stedelijk landschap. 

SHUFFLE biedt meerdere technologieën in één kolom. Dit slimme 
ontwerp vermindert rommel in openbare ruimtes en geeft tegelijkertijd 
een elegant tintje aan buitenruimtes.
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SHUFFLE:
de eerste draadloze
slimme kolom
Schréder werkt samen met partners om ideeën 
om te zetten in concrete oplossingen. Wij geven de 
voorkeur aan samenwerking tussen bedrijven dan 
aan concurrentie.

Iemand zei dat innovatie bestaat uit twee dingen die al 
bestaan en ze op een nieuwe manier samen te voegen. Daar 
zijn we het helemaal mee eens. Wat we aanbieden is groter 
dan de som van de onderdelen. Door onze samenwerking 
met Siklu hebben we de eerste draadloze slimme kolom 
ontworpen. 

Deze doorbraak maakt SHUFFLE onafhankelijk van fysieke 
bedrading voor razendsnelle connectiviteit. Het ondersteunt 
meer dan ooit de dagelijkse activiteiten van de stad.

Met een gigabit draadloze glasvezelinfrastructuur kunnen 
steden van elke omvang eenvoudig smart city toepassingen 
toevoegen en beheren. 
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Snelheid en betrouwbaarheid 
voor services van de stad
De SHUFFLE Wireless backhaul maakt gebruik 
van de 60GHz V-Band zonder vergunning en 
van automatisch uitlijnende antennes met 
potloodvormige straal om een eenvoudige 
implementatie en uitstekende ruimtelijke isolatie 
met storingsvrije prestaties te garanderen. 

Het biedt zeer veilige connectiviteit met ondersteuning van 
meerdere gigabit-capaciteit, bijv. videostreaming met hoge 
bandbreedte met weinig vertraging en hoge betrouwbaarheid. 
Allemaal tegen lage kosten en zeer eenvoudig te installeren.

In het huidige SHUFFLE portfolio kan de draadloze 
backhaul-module worden geassocieerd met camera’s 
(180° camera modules, QuadView of PTZ camera’s op onze 
speciaal ontworpen uithouder) om een draadloos HD-
videobewakingsnetwerk te implementeren. Het kan ook 
worden gekoppeld aan WLAN-modules en zorgen voor een 
stadsbrede openbare wifi-dekking.

Het is klaar om extra kansen te bieden voor smart city 
toepassingen zoals luchtkwaliteit en verkeersmonitoring, slim 
parkeren, geweerschotdetectie enz.

Het SHUFFLE Wireless BackHaul systeem bestaat uit twee 
soorten modules. Een module die dient als toegangspunt 
(Base Unit) en een andere als eindpuntstation (Terminal Unit). 
De Base Unit module verbindt maximaal 8 Terminal Unit 
modules. Dankzij het veelzijdige modulaire systeem kan een 
SHUFFLE zowel een Base Unit als een Terminal Unit integreren. 
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De SHUFFLE’s die zijn uitgerust met draadloze backhaul-
modules communiceren in een 90° sector binnen een 
onbelemmerde zichtlijn tussen radio’s, met een bereik 
van maximaal 400 meter. Vier ontwerpen zijn mogelijk.

Gebouw naar SHUFFLE
(star mode)

SHUFFLE naar SHUFFLE’s 
(star mode)

1 2

De Base Unit wordt buiten, aan de zijkant van een gebouw 
of op een dak gemonteerd. Het maakt verbinding met 8 
SHUFFLE’s (Terminal Units) geïnstalleerd binnen een bereik van 
max. 400 meter.

De Base Unit wordt geïntegreerd in een SHUFFLE. Deze 
kan worden aangesloten op 8 SHUFFLE’s (Terminal Units) 
geïnstalleerd binnen een bereik van max. 400 meter.

Base Unit
(BU)

Terminal 
Units
(TU)

Netwerk

Base Unit
(BU)

Terminal 
Units
(TU)

Netwerk
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Gebouw naar SHUFFLE 
(linear mode)

SHUFFLE naar SHUFFLE’s
(linear mode)

3
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De Base Unit wordt buiten gemonteerd, aan een zijkant van een gebouw of op een dak. Het maakt verbinding 
met een SHUFFLE (Base en Terminal Units) die zelf verbinding maakt met een andere SHUFFLE met dezelfde 
hardware (BU+TU) enzovoort, in een doorlusconfiguratie. De afstand tussen twee SHUFFLE’s kan oplopen tot 400 
meter (max). 

De Base Unit wordt geïntegreerd in een SHUFFLE. Het maakt verbinding met een SHUFFLE (Base en Terminal Units) die 
zelf verbinding maakt met een andere SHUFFLE met dezelfde hardware (BU+TU) enzovoort, in een doorlusconfiguratie. 
De afstand tussen twee SHUFFLE’s kan oplopen tot 400 meter (max). 

Netwerk

Base Unit
(BU)

Base Unit
(BU)

Base & Terminal Units (BU+TU)

Base & Terminal Units (BU+TU)

Netwerk
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