Bezint voor u begint,
Deze pagina biedt u geen draadloze producten, wij proberen u hier een aantal tips en tricks aan te
bieden voor het geval u een draadloze camera gaat aanschaffen of u dat al reeds had gedaan en dat
de resultaten van de beelden die u ontvangt u tegenvallen of dat u helemaal geen beeld ontvangt.
Heeft u de keuze tussen kabel of draadloos ga dan altijd voor kabel, de tijd die u kwijt zult
zijn voor het aanleggen van de kabel, betaalt zich altijd terug in beter signaal zonder storing.
Algemene regel voor een sterk draadloos signaal geldt, hoe minder muren, staal en ander obstakels
hoe beter het signaal, denk ook aan de draadloze signalen van de buren, vallen die binnen het bereik
van uw signaal kan dit voor beide systemen consequenties hebben.
Bij draadloze systemen worden afstanden genoemd van 300 tot 1000 meter, dit zou dan in de meest
optimale omstandigheden mogelijk moeten zijn, dit zal voor de meesten van u een sprookje zijn.
Om deze draadloze afstanden te overbruggen zijn goede zenders noodzakelijk, zenders die het
signaal overzetten in een radio frequentie zijn verboden in Nederland.
Bij dermate sterke zenders die dit mogelijk zouden moeten maken krijgen uw buren hier last
mee, door netwerk uitval of storing in hun draadloos signaal, gaan uw buren soort gelijke
zenders gebruiken is het hek van de dam, er zijn maar een beperkt aantal kanalen te
gebruiken.
Video :
In feite is dit het simpelste signaal waarmee u dan ook de minste problemen mee zult hebben.
Kan storing veroorzaken met de al aanwezige draadloze internet verbinding, zitten beide op de
zelfde frequentie, wanneer de internet router de optie heeft kunt u voor draadloos internet een
andere frequentie kiezen.
Internet:
Bij draadloos internet maak dan geen gebruik van de al aanwezige router, bouw een nieuw systeem
op met een nieuw router, denk hierbij dat de verschillende systemen, verschillende kanalen
gebruiken.

