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devolo: 40 miljoen Powerline-adapters verkocht
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Bunnik, 25 maart 2019 – Een nieuwe mijlpaal voor devolo: de Duitse
thuisnetwerkspecialist heeft in totaal 40 miljoen Powerline-adapters
verkocht en daarmee een nieuw record neergezet. De adapters gebruiken
het elektriciteitsnetwerk om internetsignalen te verzenden, wat elk
stopcontact in huis eenvoudig omtovert in een toegangspunt naar het
wereldwijde datanetwerk. 

“Mensen willen overal een krachtig WiFi-signaal en hoge internetsnelheden, of ze zich nu in de

kelder, de keuken of de kinderslaapkamer bevinden”, zegt Heiko Harbers, CEO van devolo AG.

“Met onze ‘internet via het stopcontact’-oplossingen spelen we in op de aanhoudende trend van

steeds uitgebreider thuisnetwerken.” Daarbij stimuleert de nieuwste generatie Powerline-

oplossingen die devolo eind 2018 op de markt bracht, de vraag naar internet via het

stopcontact.

 

Als een van de eerste leveranciers wereldwijd maakt het bedrijf gebruik van de nieuwste

generatie high-performance chips die de G.hn-standaard ondersteunen. Deze techniek wordt

gezien als de toekomst van thuisnetwerken via bestaande bedradingen, zoals het

elektriciteitsnetwerk. devolo behaalt door het gebruik van de chips nieuwe standaarden in

snelheid en bereik. Recent noemde een van de grootste Duitse computermagazines de adapters

in de Magic-serie van devolo de “snelste Powerline-adapters ooit getest”.

 

devolo is in 2002 opgericht in het Duitse Aken en is naast thuisnetwerken actief op het gebied

van Smart Home en Smart Grid. Zo heeft devolo voor gebruikers die van hun huis een smart

home willen maken, een assortiment van producten die eenvoudig te combineren en te

koppelen zijn. Gebruikers kunnen hiermee het energieverbruik verminderen en het comfort en

de veiligheid verhogen. De smart grid-oplossingen zijn gericht op energieleveranciers en

netbeheerders. devolo biedt ze een uitgebreid assortiment van slimme-elektriciteitsmeters en

datatransmissie- en versleutelingsproducten.
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devolo maakt de woning intelligent en het stroomnet slim. Privéklanten brengen met Powerline-adapters van

devolo maakt de woning intelligent en het stroomnet slim. Privéklanten brengen met

Powerline-adapters van devolo highspeed dataverbindingen in elke ruimte. Internationaal zijn

er ongeveer 40 miljoen dLAN®-adapters in gebruik. Bovendien ontdekken klanten met devolo

Home Control de mogelijkheden van het Smart Home – snel in te richten, naar wens

uitbreidbaar en makkelijk per smartphone te bedienen. Als OEM-partner past devolo zijn

producten en oplossingen aan de individuele behoeften van internationale telecombedrijven

aan. Op professioneel terrein biedt de ombouw van de energievoorzieningsinfrastructuur

bovendien kansen: met devolo-oplossingen kunnen nieuwe Smart Grids realtime bewaakt en

geregeld worden, en zijn volledig nieuwe diensten te realiseren. devolo is opgericht in 2002 en

telt momenteel ongeveer driehonderd medewerkers. De wereldmarktleider op Powerline-gebied

is met eigen vestigingen en via partners in negentien landen vertegenwoordigd.  

 

Deze tekst en recente productfoto’s zijn ook te vinden in de mediasectie van de devolo-

website www.devolo.nl.  
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devolo highspeed dataverbindingen in elke ruimte. Internationaal zijn er ongeveer 36 miljoen dLAN®-adapters in
gebruik. Bovendien ontdekken klanten met devolo Home Control de mogelijkheden van het Smart Home – snel in
te richten, naar wens uitbreidbaar en makkelijk per smartphone te bedienen. devolo past zijn producten en
oplossingen als OEM-partner aan de individuele behoeften van internationale telecombedrijven aan. Op
professioneel terrein biedt de ombouw van de energievoorzieningsinfrastructuur bovendien kansen: met devolo-
oplossingen kunnen nieuwe Smart Grids realtime bewaakt en geregeld worden en zijn volledig nieuwe diensten
te realiseren. devolo is opgericht in 2002 en telt momenteel ongeveer driehonderd medewerkers. De
wereldmarktleider op Powerline-gebied is met eigen vestigingen en via partners in negentien landen
vertegenwoordigd.
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