
PRODUCTEN

FULL SPEED  
INTERNET VIA  
JE HUIDIGE PROVIDER
Steeds meer producten en toepassingen hebben snel 
en betrouwbaar internet nodig om niet vast te lopen. 
Veel mensen ondervinden hiermee problemen. De 
internet provider levert internet tot aan de meterkast. 
Daarna ben je als abonnee zelf verantwoordelijk voor de 
snelheid van het inpandig netwerk. En daar gaat het mis! 

Citonet© biedt de oplossing door gebruik te maken van 
plastic optic fiber (POF). Overal een datapunt door het 
gebruik van installatiebuizen van het elektriciteitsnet 
in de woning of het kantoor. 

EEN STABIEL EN SNEL NETWERK

INTERNET  
MET DE SNELHEID  
VAN HET LICHT
CitoNET© biedt een stabiel netwerk gebaseerd 
op plastic optic fiber (POF) dat gebruik maakt 
van de snelheid van het licht. Overal kan een data 
punt worden gecreëerd door gebruik te maken van 
bestaande wandcontactdozen, coax- of telecom-
leidingen.

Het basispakket van € 199,- is al geschikt voor een 
directe verbinding met computer of interactieve 
televisie. Maar er zijn veel meer pakketten waar u uit 
kunt kiezen. En bovendien kan het systeem op ieder 
moment worden geüpgraded met onder meer extra 
aansluitingen en extra wifi-access points.

CitoNET© ondersteunt en integreert eenvoudig draad-
loze modules (Wifi), ethernet, IP, IEE1394 of USB 
interfaces en is daarmee volledig hybride.

Kijk voor meer informatie of het aanschaffen van uw 
eigen CitoNET© op www.citonet.nl.

CitoSWITCH | 100Mb
Switch 6+2 Port
195x145x30mm (bxdxh)
100Mb input RJ45 (rear)
100Mb uplink RJ45 (front)
6x POF out
inclusief net adapter

CitoSWITCH | 1Gb
Switch 6+2 Port
195x145x30mm (bxdxh)
1Gb input RJ45 (rear)
1Gb uplink RJ45 (front)
6x POF out
inclusief net adapter

CitoLAN | 100Mb
Ø80 x 80 x 40mm (hxbxd)
2 vaste LAN aansluitingen

CitoLAN | 1Gb
Ø80 x 80 x 40mm (hxbxd)
2 vaste LAN aansluitingen

CitoWLAN | 150Mb
Ø80 x 80 x 40mm (hxbxd)
1x WiFi 150Mb 
1x vaste LAN aansluiting

CitoPOF | 2.2mm (duplex)
Compacte kabel, halogeenvrije 
mantel, veilige installatie (LED 
licht), mag bij 230v netwerk
geïnstalleerd worden.

CitoMC | 100Mb
Compacte mediaconverter 
inclusief net adapter, van POF 
naar LAN aansluiting

CitoCUTTER | CONNECTOR
Kabel knipper - verbinder
geschikt voor 2,2mm POF kabel.

MET CITONET BENT U KLAAR VOOR DE TOEKOMST!
www.citonet.nl

Waarom kiezen voor 
POF ten opzichte van CAT

 Installatietijd 
 Gewicht leidingmateriaal 
 Elektromagnetische compatibliteit 
 Waardevast 
 Veiligheid (afluisterzekeheid) 
 Potentiaal vrije aansluitingen 
 Dataoverdracht snelheid 
 Multifunctioneel 
 Installatie en onderhoudsinspanningen 
 Betrouwbaarheid 
 Component kosten 
 Montage kosten 
 Meetapparatuur / gereedschap 
 Lage inbedrijfstellingskosten 

FULL SPEED INTERNET VIA JE HUIDIGE ABONNEMENT

www.citonet.nl

info@citonet.nl  |  +31 (0)6 50 43 44 14
Loverenbeemd 14, 5111 CX  Baarle-Nassau (NL)



DE OPLOSSING  
VOOR UW INTERNET 
PROBLEEM
Door de verandering van ons mediagedrag neemt 
het dataverkeer over internet ook de komende jaren 
explosief toe. Om deze vraag aan te kunnen, bieden 
internetproviders steeds grotere abonnementen aan. 

Ondanks deze abonnementen met meer snelheid 
en bandbreedte, blijft een traag en instabiel internet 
irritatie nummer één bij veel gebruikers. Dit ligt niet 
aan het aanbod van de providers maar aan het interne 
netwerk in ons huis of bedrijf!

Bij de overgang van het externe naar het interne 
netwerk gaat tot 50% van de snelheid en bandbreedte 
van ons internet verloren. Dit resulteert onder meer in 
traag internet, schokkerig beeld bij streamen en slecht 
Wifi bereik.

CitoNET© biedt de oplossing voor uw internetprobleem 
met een betaalbaar, innovatief en gemakkelijk te 
installeren systeem. Gegarandeerde dekking van uw 
datasnelheid en bandbreedte. Waarmee je fullspeed 
internet krijgt via het huidige abonnement.

TOEPASSINGEN
Een kantoor of thuisnetwerk biedt toegang tot internet en 
tot alle netwerkapparatuur zoals; server (NAS), desktop-PC, 
laptop, printer, tablet, telefoon, TV en Hifi-installatie.

IP-TV / SAT-IP is een nieuwe standaard voor het aansluiten 
van de tv via het netwerk. In plaats van coaxkabels worden 
de signalen verdeeld via het Citonet© netwerk.

SURVEILLANCE de moderne beveiligingstechniek maakt 
gebruik van een stabiel en betrouwbaar netwerk om 
gegevens veilig te verzenden.

DOMOTICA uw woning/kantoor wordt interactief beheerd 
middels webapps en intelligente schakelingen. verwarming, 
verlichting en zorg toezicht op afstand.

TOP 5 VOORDELEN
1. 100% beveiligde en stabiele verbinding via uw huidige 

abonnement

2. Gegarandeerde dekking, datasnelheid en bandbreedte

3. Absoluut transmissievrij, geen elektromagnetische 
uitstraling

4. Eenvoudige installatie tegen geringe investering

5. Toekomstbestendig en tot 8x energiezuiniger

100Mb Start WiFi

100Mb | 3 vast + 1 wifi
30m CitoPOF 2.2mm (duplex)
1x CitoLAN AP 100Mb
1x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 3-port 100Mb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 3 uur 

100Mb Start

100Mb | 2 vast
20m CitoPOF 2.2mm (duplex)
1x CitoLAN AP 100Mb
1x CitoMC* 100Mb
1x Cutter
(* = mediaconverter)

installatietijd ongeveer 3 uur 

1Gb Start

1Gb | 4 vast 
30m CitoPOF 2.2mm (duplex)
2x CitoLAN AP 1Gb
1x CitoSWITCH 6+2 port 1Gb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 4 uur 

1Gb Start WiFi

1Gb | 5 vast + 1 wifi
50m CitoPOF 2.2mm (duplex)
2x CitoLAN AP 1Gb
1x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 6+2 port 1Gb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 4 uur 

1Gb Adv WiFi

1Gb | 7 vast + 1 wifi
80m CitoPOF 2.2mm (duplex)
3x CitoLAN AP 1Gb
1x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 6+2 port 1Gb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 5 uur 

1Gb Top WiFi

1Gb | 10 vast + 2 wifi
100m CitoPOF 2.2mm (duplex)
4x CitoLAN AP 1Gb
2x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 6+2 port 1Gb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 7 uur 

100Mb Adv WiFi

100Mb | 5 vast + 1 wifi
50m CitoPOF 2.2mm (duplex)
2x CitoLAN AP 100Mb
1x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 3-port 100Mb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 4 uur 

100Mb Top WiFi

100Mb | 10 vast + 2 wifi
100m CitoPOF 2.2mm (duplex)
4x CitoLAN AP 100Mb
2x CitoWLAN AP 150Mb
1x CitoSWITCH 6+2 port 100Mb
1x Cutter

installatietijd ongeveer 7 uur 

€ 199,00 (incl. btw)

€ 1.175,00 (incl. btw)

€ 1.175,00 (incl. btw)

€ 549,00 (incl. btw)

€ 749,00 (incl. btw)

€ 1.549,00 (incl. btw)

€ 795,00 (incl. btw)

€ 979,00 (incl. btw)

€ 164,46 (excl. btw)

€ 971,07 (excl. btw)

€ 971,07 (excl. btw)

€ 453,72 (excl. btw)

€ 619,01 (excl. btw)

€ 1.280,17 (excl. btw)

€ 657,02 (excl. btw)

€ 809,09 (excl. btw)

(Alle pakketprijzen zijn exclusief installatie. Installatie door een professionele installateur bedraagt  € 51,50 per uur inclusief btw.)

Advies op maat

Samenstellen op basis van losse componenten 
Laat ons meedenken aan de beste oplossing! 
Voor een specifieke woning situatie of een 
bijzonder project, maken we graag een 
aanbieding op maat. 

Neem concact op met onze adviseurs:
info@citonet.nl of bel +31 (0)6 50 43 44 14


