
welkom

Toekomstvast ontwerpen van 
een duurzame infrastructuur 
voor mobiele netwerken



Wie is Simac Electronics?
Als ingenieursbureau en kenniscentrum leveren wij onze klanten hoogwaardige 
meet- en verbindingsoplossingen

• hoog kennisniveau
• veel theoretische en praktische ervaring 
• high-end producten
• consultancy, design en project support
• marktleider in connectivity en test&meet oplossingen
• in-house service & support center
• Kwaliteitswaarborging middels ISO:9001



Mobiele trends 2013-2018



• Steeds meer systemen uitgerold

• Gebruikers willen betere dekking 

Meer dataverkeer

• Hogere frequentiebanden

• Omzet per eindgebruiker daalt

 Commodity Producten

 Kosten onder druk voor hardware .

• Tijdsdruk

• Operators vragen snellere roll outs van 

netwerken om ready for service

tijdslijnen te minimaliseren

Trends



Hoe gaan operators om met 
deze explosie van mobile data?

Verbeteren 

Macro Laag

Densiteit verhogen

Macro Laag



Hoe gaan operators om met 
deze explosie van mobile data?

SMALL-CELL 

Laag toevoegen



• Afmetingen

• Hardware

• Connector footprint

• Aantal connectors neemt toe

• EMI, PIM

• Onderhoud en Service

• Zelfde look and feel

• Veilig

• Simpel en met een hand

 TCO (Mobiele Operator)

Dit vraagt om nieuwe eisen..



• Vakwerk mast

o Topbelasting

o Esthesische beperkingen

o Planning en acquisitie beperkingen

• Rooftop

o Toegang tot bekabeling

o Beperkingen door eigenaar

Verschillende installaties



Macro Cell Site scenario 
destijds, naar…..



Macro Cell Site scenario nu



Verschillende interfaces



Vragen om flexibele bekabeling



• Ontwerp een interface / 

demarcatiepunt

o Vervangen van alleen

jumperbekabeling indien nieuwe

technology

• Minder afhankelijk van actieve

apparatuur fabrikant

o Productportfolio

o Leadtimes

o Logistiek / Voorraad

Rekening houden met ontwerp



Inschakelen van connecties in dichtbevolkte 
stedelijke omgevingen dmv Small Cells

En waar Datacapaciteit benodigd is



• Elke situatie anders, geen

specifieke installatie voorhanden

Small Cells installeren

• Eisen 

• Installatie op 

straatniveau

• Makkelijk te

installeren / zoveel

mogelijk plug&play

• Bekabeling makkelijk

uit te breiden

• Hufterproof



Small Cell Hard wired concept



Small Cell daisy chain concept



Q-ODC–2 (2 Fibre)

ODC–4 (4 Fibre)

Q-ODC–12 (12 Fibre)

Single / Dual / Multi-Branch Jumpers

Power & Glasvezel - Hybride




