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BEDRE OG BILLIGERE WIFI MED 86% FÆRRE ACCESS POINTS
At “less is more” er WIFI-løsningen i Brødrene Dahls kæmpe lagerhaller et perfekt eksempel på. Ved at reducere antallet af access points
fra 24 til 4 lykkedes det Kemp & Lauritzen at forbedre såvel dækningen som økonomien markant. Nøglen til succesen ligger i radierende kabler.

Brødrene Dahl er Danmarks største VVS-grossist, og på deres
centrallager i Randers lagerføres ikke mindre end 38.000 forskellige
varer. De 4 store haller er fyldt med tætpakkede stålreoler, som
skærmer effektivt af for trådløs kommunikation. Det har derfor
været en lang og sej udfordring at få stabil forbindelse til de
mange trucks, der konstant kører rundt og læsser og plukker
varer i hallerne. Men da Kemp & Lauritzen fik til opgave at løse
problemet i forbindelse med etablering af en ny lagerhal, blev
problemstillingen vendt på hovedet. I stedet for at fortsætte med
at udbygge antallet af access points valgte man at foretage en
drastisk reduktion.

”

Kæmpe lagerhaller fyldt med WIFI-barrierer

”Radierende kabler er en ideel løsning til store
produktionsfaciliteter, lagerhaller og steder, hvor miljøet
hele tiden ændrer sig”, fortæller Lars Morild, salgschef
hos Kemp & Lauritzens. ”Teknologien giver mulighed for
at opnå en stor og effektiv grunddækning for meget lave
etablerings- og vedligeholdelsesomkostninger.”

BRØDRENE DAHLS FORDELE

”

INNOVATIV LØSNING
FLEKSIBELT SYSTEM

”

Radierende kabler løste problemet

REDUCEREDE OMKOSTNINGER
• Bedre trådløs dækning

”

Brødrene Dahls nye lagerhal blev pilotprojekt for den nye WIFIstrategi, så hvor man tidligere ville have spækket hallen med
trådløse access points, blev der i stedet installeret et redundant
system med kun 4 access points. Disse blev placeret centralt i
hallen, og fra hvert access point trak man så et ”hullet kabel” 40 meter
ud til hver side. Da kablerne fungerer som lange antenner, gav hvert
trådløse access point hermed 80 meter effektiv signal-transmission.

• Va omkostning ved installation og vedlugeholdelse
• Ingen problemer ved handover

”

”Kemp & Lauritzen er en meget effektiv og
løsningsorienteret IT-leverandør”, siger Jørgen
Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl. ”De har
de helt rigtige folk med de rette kompetencer, som kan
tackle udfordringerne. Vi har haft et meget positivt
projektforløb, hvor en solid planlægning gjorde det
muligt at etablere løsningen over et par weekender.”

”WIFI-løsningen med radierende kabler har givet vores
trucks i lagerhallerne et mere direkte signal og en
væsentlig bedre dækning - nu også med 5 GHz”, fortæller
Jørgen Østergaard, IT-projektleder hos Brødrene Dahl.
”Samtidig er vi meget langt fra de etablerings- og
vedligeholdelsesomkostninger, som der ville have været
med de mange, traditionelle access points. Der er fx op
til 21 meter til loftet i hallerne, så alene reduktionen af
installationspunkter er et stort fremskridt.”

”

