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De juiste partner
De DAEL Groep bestaat uit zes zelfstandig opererende ondernemingen: DAEL Data & Electro, DAEL 

Telecom, DAEL Power, DAEL Security, DAEL Rail en DAEL Technology. Deze bedrijven opereren op 

het snijvlak van technologie en innovatie, elk op een ander expertisegebied. Als groep van bedrijven 

bestrijkt DAEL niet alleen een breed scala aan projecten, maar ook meerdere landen: België, Engeland, 

Nederland en Schotland.

Door middel van onderlinge samenwerking en korte lijnen versterken deze bedrijven elkaar. De 

DAEL Groep heeft veel kennis in huis van uiteenlopende onderwerpen. Of u nu op zoek bent naar 

telecomoplossingen, stroomvoorziening, beveiliging, koeloplossingen of bliksembeveiliging, u heeft in 

alle gevallen een betrouwbare partner aan DAEL. 

Hieronder zijn de technische specificaties van de Cell on Wheels terug te vinden. 

Onze andere producten:

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MCC – Mobile Communications Container 
Een compacte, robuuste en logistieke totaaloplossing uitgerust met een 30 

meter hoge mast

CELL ON WHEELS (COW)
EEN COMPACTE EN MOBIELE LOGISTIEKE TOTAALOPLOSSING 

UITGERUST MET EEN 25 METER HOGE MAST

NL

Trailer chassis 

Lengte: 5,55m

Breedte: 2,20m

Hoogte: 4,00m - werkplatform: 3,1m

Max. gewicht: 8500 kg.

Assen: 2

Gewichtverdeling assen: 4240 kg. per as

Banden: 8x 225/65R16C

Remmen: WABCO air system, EBS-E

Verlichting: 12V LED verlichting 

Elektrische plug: 13pin

Trek arm: Draaibare triangel met DIN oog

Afwerking: Gegalvaniseerd 

Materiaal ruimte

Lengte: 2,00m

Breedte: 2,00m

Hoogte: 2,00m

Muur: Dubbel gelaagd geïsoleerd paneel

Vloer: Hout met anti slip coating

Plafond: Geïsoleerde panelen

Toegangsdeur: Geïsoleerde deur, breedte 800mm

Slot: Euro cilinder (in overeenstemming)

Indoor afwerking: Wit (RAL 9010)

Outdoor afwerking: Wit (RAL 9010)

Ruimte: 3x kast (19”) 600mm x 600mm

Koeling: Dantherm forced air systeem

Kabel management: Kabelgoot rondom het plafond

Opslag mast elementen: Mast lift gebied / werkplatform

Kabels en balken: Opslagbox onder trailer

Lift mechanisme

Lier: 1,1 kW 1-fase 230V

Capabiliteit lier: Verticaal hijsen tot 500 kg.

Mechanisme: Van onderuit stapelbaar

Opslag

Opslag van de mast: Kokers in houtenvloer voor borging

Tuikabels en materialen: Opslagboxen onder trailer

Opslag rekken apparatuur

Kasten: 3 kasten van 600x600mm

Koeling: Dantherm forced-air system (flexibox 450)

12 VDC, 24VDC, 230VAC

Aarding

Kabel management: Aarde stroken en kabelgoot

Elektrische installatie

Input: 5pin 63A CEEFORM male (incl.verloopstuk 32A-63A)

PDB: 6 breakers incl. hoofdschakelaar

en overspanningsbeveiliging

Output: CEEFORM female 3pin 16A, 3per cabinet

Socket: EU / UK sockets

Verlichting: TL armatuur, 2x 58W

Bedrading: NEN 1010

Aggregaat: Aanbevolen maar niet meegeleverd;

20 kVA, 380 VAC, 3-phase 50Hz

Brandstoftank: 700L Diesel tank

Mast

Hoogte: 20m (standaard), te verlengen tot 25m

Vorm: Driehoekig parallel 500mm

Lengte per mastdeel: 11 (20m) of 14 (25m) x 1700mm

Configuratie: 6 antennes + 2 schotels (afhankelijk van

de regio, periode, hoogte en categorie)

Klimmen: Eén zijde van de mast is voorzien van

treden zodat de mast kan worden beklommen

Opslag van mastdelen: Kokers in het lift gedeelte en op het werkplateau

Tuikabels mast

Gegalvaniseerde tuikabels: 8x tuikabel 12mm (20m mast)

12x tuikabel 12mm (25m mast)

Spansysteem: Spanwartels en harpsluitingen

Installatie van antennes

Installatie: Montage van antennes kan vanaf werkplateau

Afstelling: Antennes kunnen vanaf het werkplateau GPS getest worden 

Kabel management

Kabel ingang: Bulkhead verbindingen 24x 7/16 en

4x N-type en Roxtec 10/4

Hekwerk: 12x hek 2m x 2m met afgesproken print

EXCLUSIEF

Telecom hardware: Antennes / schotels / RBS

Transmissie: IDU / ODU

Bekabeling: Feeder, stroom, fiber etc.

Aggregaat: In overeenstemming

Voorbeeld configuratie

Bovenaanzicht met indicatieve afmetingen



DAEL heeft een innovatief systeem ontwikkeld voor situaties waarbij (voldoende) hoogte van 

belang is: de Cell on Wheels (CoW). Met de CoW beschikt u over een mast met een hoogte 

van 25 meter tegen relatief lage operationele kosten. De CoW is een mobiele en compacte 

combinatie van een mast, een indoor ruimte en een aanhangwagen in één totaaloplossing. 

De mast kan eenvoudig worden getransporteerd en is in korte tijd op- en af te bouwen met 

behulp van een ‘self-stacking’ systeem. 

De CoW kan worden gebruikt voor diverse doeleinden, zoals bijvoorbeeld het (tijdelijk) opzetten 

van een (lokaal) netwerk, het bieden van additionele netwerkcapaciteit, om camerasystemen 

(CCTV) aan te bevestigen, het verlichten van een locatie of voor defensiedoeleinden. Het 

systeem is inzetbaar op elke locatie waar een bedrijfswagen met aanhanger kan komen.

CELL ON WHEELS 

Zo bespaart de Cell on Wheels u kosten!
• Er is geen kraan of hoogwerker benodigd om de mast op te bouwen

• Er zijn slechts twee monteurs nodig om de CoW op te zetten

• De CoW heeft een relatief kleine footprint: slechts twee 

parkeerplaatsen 

• De CoW kan worden getransporteerd met behulp van een 

bedrijfswagen voorzien van een luchtsysteem waarmee het 

remsysteem van de aanhanger kan worden bediend 

• Er kan een aggregaat worden geplaatst op de CoW 

• Er staan standaard 12 bouwhekken op de trailer

Waarvoor kan de Cell on Wheels worden ingezet?
• Inzet op korte termijn, bij calamiteiten of bij evenementen

• Installatie van netwerkapparatuur voor telecomnetwerken

• Beveiligingsdoeleinden (camerasystemen / CCTV)

• Verlichting op locatie

• Het opzetten van een (lokaal) netwerk in bijvoorbeeld 

afgelegen gebieden

• Defensiedoeleinden

Situaties waarbij de Cell on Wheels uitkomst kan bieden
Een groot evenement waar het grootschalig gebruik van het mobiele netwerk door duizenden bezoekers 

ervoor zorgt dat het netwerk overbelast raakt. Of een vaste telecom mast welke dient te worden 

vervangen door een nieuwe mast. Om de mast te kunnen vervangen moet apparatuur in de bestaande 

mast uitgeschakeld worden. In beide situaties is het bieden van hoogte en (extra) connectiviteit van 

belang en daarom is er een (tijdelijke) oplossing beschikbaar: de Cell on Wheels van DAEL.

Uw voordelen:
• De mogelijkheid om de CoW gemakkelijk te transporteren

• Beschikking over een kostenbesparend en snel inzetbaar product

• Een 25 meter hoge mast, een indoorruimte, een aggregaat en bouwhekken in één keer 

op locatie

• De mogelijkheid om vanaf de grond relatief snel en veilig een beklimbare constructie 

op te zetten met behulp van een ‘self-stacking’ systeem

• Een product dat voor diverse doeleinden kan worden ingezet

Indoor ruimte voorzien van luchtbehandelingssysteem
• Ruimte voor drie 19” kasten

• Voorzien van energiezuinige forced-air koeling* en luchtbehandeling 

(6kW) 

* Het forced-air koelsysteem is aanzienlijk energiezuiniger dan een 

airconditioning unit 

• Voorzien van een feeder kabeldoorvoer via een 24-voudig 

bulkheadpaneel

• Voorzien van een afsluitbare deur

• Diverse opslagmogelijkheden

Multifunctionele opbouw
• De 25 meter hoge mast kan vanaf de grond eenvoudig en snel 

worden opgebouwd door slechts twee monteurs

• Antennes, kabels en andere apparatuur kan veilig vanaf het 

werkplateau aan de mast worden gemonteerd 

• De mast is op te bouwen door de mastdelen te stapelen middels een 

‘self-stacking’ systeem dat kan worden bediend door één monteur

• Als de mast staat kunnen werkzaamheden aan apparatuur in de 

mast worden uitgevoerd, omdat de mast kan worden beklommen

• De maximaal toelaatbare windload* is afhankelijk van de hoogte 

van de mast en de configuratie van de apparatuur 

* Per inzet kan hier een berekening voor worden gemaakt.


