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SHUFFLE
Gigabites vezeték nélküli
sávszélesség az oszlopokban
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Mondjon búcsút
a nagy bontásokkal 
járó telepítési 
munkálatoknak!

Utcák
zsúfoltság nélkül

Partnerség a vezeték 
nélküli smart city 
megoldásokért
A Schréder és a Siklu stratégiai partnerkapcsolatot épít, hogy innovatív 
intelligens városi megoldásokat vigyen a piacra, és a világítási 
infrastruktúra felhasználásával biztonságosabb, megbízhatóbb, élhetőbb 
városi környezeteket teremtsen.

A Schréder által tervezett SHUFFLE egy összekapcsolt, moduláris megközelítése a 
kültéri hardvereknek “plug-and-play” forgatható modulokkal, amelyek hitelesített 
hardverelemeket tartalmaznak. Ez az intelligens világítási berendezés olyan 
szolgáltatásokat kínál, mint a hangszórók, a térfigyelő kamerák, a WiFi router, a 
figyelmeztető fény- és hangjelzések és az elektromosautó-töltő. A Shuffle egy 
energiahatékony, mégis elérhető intelligens városi megoldás.

A Sikluval való együttműködésünknek köszönhetően a SHUFFLE új szintre lép a vezeték 
nélküli kapcsolat által. A Siklu egy piacvezető cég mmWave technológián alapuló 
vezeték nélküli kapcsolatok világában, amely gigabit sávszélességű kapcsolattal látja el 
a világot. A Siklu egyedülálló szakértelemmel kínál jól bevált mmWave megoldásokat 
a vezetékes megoldásokéval megegyező teljesítménnyel, a legnagyobb hatótávval a 
piacon, könnyű és kompakt eszközök segítségével, kiterjedt portfólióval, mindezt a 
60GHz-es sávtartományban.

A Siklu folyamatosan keresi annak lehetőségét, hogy jobbá tegye az emberek életét 
a vezeték nélküli kommunikációs rendszerek segítségével. Együttműködésünknek 
köszönhetően A SHUFFLE vezeték nélküli backhaul révén a városok és a települések 
egyszerűen profitálhatnak a vezeték nélküli gigabites hálózatok nyújtotta előnyökből.

Mindenkinek szüksége van internetkapcsolatra, és 
az információ szállításának a leggyorsabb módját a 
száloptika kínálja. De a villámgyors optikai hálózat 
telepítése egy városban nem egyszerű, és igen költséges 
lehet.

erjedelmes, drága telepítési munkálatokkal jár, ráadásul a bérelt 
vonalakkal a városok költséges elköteleződéseket vállalnak.

A vezeték nélküli backhaul modullal a SHUFFLE lehetővé teszi, 
hogy a városok kezükbe vegyék a gigabites hálózatok kérdését, és 
ne kelljen más cégekre várniuk.

A SHUFFLE lehetővé teszi, hogy a városok a meglévő világítási 
infrastruktúra felhasználásával optikai minőségű kapcsolatot 
biztosíthassanak városszerte. Nem kell többé arra várniuk, hogy 
a szolgáltató lefektesse az optikai kábeleket, és kivárni a hosszú 
és költséges engedélyezési folyamatot, valamint az ezzel járó 
munkálatokat, amelyek gyakran a forgalmat is akadályozzák, és a 
lakókat is zavarják.

A városok profitálhatnak az igényeknek megfelelően bővíthető 
gigabites hálózatokból, az új alkalmazásokból vagy a földrajzi 
terjeszkedésből. Az infrastruktúra fejlesztése az egyik legjobb 
módja egy település versenyképesebbé tételének. Építse meg a 
megfelelő hálózatot a megfelelő időben, ami vonzani fogja az új 
lakókat és a vállalkozásokat!

Utcáink egyre zsúfoltabbá válnak az ormótlan 
technológiai eszközök és hardverek miatt.

Habár jó célt szolgálnak, fizikai jelenlétük rontja a városképet és az 
emberek élményét. 

Pszichológusok szerint az emberek egész mintázatokat és 
konfigurációkat érzékelnek, nem az egyedi összetevőket. Ez 
azt jelenti, hogy egészében értékelik az utcakép minőségét. 
A várostervezőket manapság aggasztja, hogy ezek a tárgyak 
(reklámtáblák, kommunikációs és biztonsági hardverek stb.) 
mennyire károsak a városképre nézve.. 

A SHUFFLE több technológiát is kínál egy esztétikus oszlop 
formájában. Az intelligens dizájn csökkenti a közterületek 
zsúfoltságát, miközben elegánsan illeszkedik a környezetbe.
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SHUFFLE:
vezeték nélküli 
SMART oszlop

Gyors és megbízható 
városi szolgáltatás

A Schréder partnerekkel együttműködve váltja valóra 
az elképzeléseket. 

Valaki azt mondta, hogy az innováció két létező dolog újszerű 
párosítása. Ezzel mi teljesen egyetértünk. Amit kínálunk, az 
több az egyedi összetevők összességénél. A Sikluval való 
együttműködésünk nyomán megalkottuk az első vezeték 
nélküli intelligens oszlopot. 

Ezzel az áttöréssel a SHUFFLE függetlenné válik a fizikai 
vezetékektől, és villámgyors kapcsolatot kínál. Ezáltal 
jobban képes támogatni a város napi működését, mint eddig 
bármikor.

A gigabit sávszélességű vezeték nélküli infrastruktúra 
segítségével minden település könnyedén implementálhat és 
kezelhet intelligens alkalmazásokat

A nem engedélyköteles 60GHz-es sávon működő 
SHUFFLE vezeték nélküli backhaul modul 
ceruzasugaras, automatikusan beálló antennákat 
használ magas FSL érték mellett, biztosítva az 
egyszerű telepítést, a kiváló térbeli elkülönülést és 
az interferenciától mentes működést 

Lehetővé teszi a biztonságos kapcsolatot több gigabites 
sávszélességgel, támogatva pl. a nagy felbontású videók 
megbízható közvetítését alacsony késleltetés mellett, mindezt 
alacsony áron, egyszerűen telepíthető formában.

A jelenlegi SHUFFLE termékekben a vezeték nélküli backhaul 
modulhoz kapcsolhatók a kamerák (180°-os kameramodulok, 
QuadView vagy PTZ kamerák a SHUFFLE-hez tervezett 
tartószerkezettel), így a vezeték nélküli HD megfigyelés is 
lehetővé válik. A WLAN modulokkal összekapcsolva nyilvános 
WiFi hálózat biztosítható városszerte.

További lehetőségeket is rejt az intelligens szolgáltatások 
számára, például a levegőminőség és a forgalom nyomon 
követése, az intelligens parkolás, a lövésérzékelés és egyebek 
terén.

A SHUFFLE vezeték nélküli backhaul rendszer kétféle modulból 
áll. Az egyik hozzáférési pontként szolgál (bázis egység), a másik 
pedig egy végponti állomás (terminál egység). Egy bázis egység 
8 terminál egységhez csatlakoztatható. A sokoldalú moduláris 
rendszernek köszönhetően egy SHUFFLE-ben egyszerre 
elhelyezhető egy bázis egység és egy terminál egység is.
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4 tipikus
elrendezés
A Wireless backhaul modullal szerelt SHUFFLE oszlopok 
egy 90°-os tartományban kommunikálnak egymással az 
akadálymentes téren át, akár 400 méteres távolságig. 
Négy tipikus elrendezés lehetséges.

Épület - SHUFFLE
(csilag elrendezés)

SHUFFLE - SHUFFLE 
(csillag elrendezés)

Épület - SHUFFLE 
(lineáris elrendezés)

SHUFFLE - SHUFFLE
(lineáris elrendezés)

1 2 3

4

A bázis egység kültéren kerül rögzítésre, egy épület oldalára 
vagy tetejére. 8 SHUFFLE oszloppal (terminál egység) képes 
kapcsolatot létesíteni 400m távolságig.

A bázis egység egy SHUFFLE oszlopba van telepítve. 8 másik 
SHUFFLE oszloppal (terminál egység) képes kapcsolatot 
létesíteni 400m távolságig.

A bázis egység kültéren kerül telepítésre, egy épület oldalára vagy tetejére. Egy SHUFFLE-hez (bázis és terminál 
egységek) csatlakozik, amely maga is csatlakozik egy másik SHUFFLE oszlophoz, amely ugyanezzel a konfigurációval 
rendelkezik (BU+TU), és így tovább, láncos elrendezésben. Két SHUFFLE között legfeljebb 400m távolság lehet.

A bázis egység egy SHUFFLE-be van telepítve, amely egy másik SHUFFLE-hez (bázis és terminál egységek) csatlakozik, amely 
aztán szintén csatlakozik egy harmadik, ugyanilyen konfigurációval bíró oszlophoz (BU+TU), és így tovább, láncos elrendezésben. 
Két SHUFFLE között legfeljebb 400m távolság lehet.

Bázis egység
(BU)

Terminál
egységek

(TU)

Hálózat

Bázis egység
(BU)

Terminál
egységek

(TU)

Hálózat

Hálózat

Bázis egység
(BU)

Bázis egység
(BU)

Bázis és terminál egységek (BU+TU)

Bázis és terminál egységek (BU+TU)

Hálózat



8

www.schreder.com 
Copyright© 2021. Január - Schréder Magyarország Zrt. (székhely: 2084 Pilisszentiván, Tópart 2; adószám: 10174328-2-13) A kiadványban szereplő információk, leírásokés illusztrációk kizárólag az 
érdeklődők általános jellegű tájékoztatásának célját szolgálják. Tekintettel a termékek tökéletesítésére irányuló folyamatos fejlesztőmunkára,a termékek jellemzőit és tulajdonságait, mind a műszaki 
adatok (pl. ábrák, képek, szövegek, adatok), mind a választék vonatkozásában értesítés nélkül módosíthatjuk Termékeink országonként eltérőek lehetnek.A kiadványban szereplő termékek jellemzői, 
tulajdonságai, illetve műszaki adatai az egyes termékek általános jellemzőinektekinthetők, és nem képezik sem szerződés, sem az általános szerződés feltételek részét. A Schréder Magyarország Zrt. nem 
vállal felelősséget a jelen kiadványban szereplőadatok pontosságáért, naprakészségért, illetve azok hiányosságáért. További információkért kérjuk, forduljon munkatársunkhoz.


