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Zeer geperforeerde 
deuren die 71 

procent luchtstroom 
te leveren voor 
een efficiënte 

warmtehuishouding.

Siemon voegt vandaag een nieuwe 600 
mm (24 inch) brede kast toe aan de lijn van 
VersaPOD™ kasten en racks voor datacenters. 
De 600 mm brede kast is ontworpen 
als voordelige keuzemogelijkheid voor 
serverapplicaties die niet de verticale Zero-U-
patching- en kabelmanagementoplossingen 
vereisen die deel uitmaken van de compleet 
uitgeruste kasten van Siemon. De nieuwe 600 
mm brede serverkast is een snel monteerbaar, 
stabiel platform voor toepassing in datacenters 
en telecommunicatieruimtes.

De nieuwe 600 mm kast ziet er net zo uit als de 
volledig toegeruste VersaPOD-versie. De kast 
kan daardoor samen met de uitgebreide versie 
geïnstalleerd worden voor de ondersteuning 
van standaard patchkasten, waardoor een 
fraaie en uniforme inrichting gegarandeerd 
is. Net als de uitgebreide VersaPOD-versie 
beschikt de 600 mm-versie over sterk 
geperforeerde deuren met 71% luchtdoorlaat 
voor een efficiënt thermisch beheer. 

“Feedback van klanten geeft aan dat de Zero-U 
patching- en kabelmanagementkanalen die in 
de volledig uitgeruste 760 mm brede... 

600mm 
Serverkast 
Siemon lanceert de 600 mm 
serverkast voor datacenters. 

NIEUWSOVERZICHT DATACENTERS

Meer informatie



Siemon introduceert een overhead 
patchoplossing voor datacenters

Siemon, de wereldwijd actieve specialist 
op het gebied van netwerkinfrastructuur, 
heeft een nieuw 4U frame aan zijn lijn 
van kabelmanagementoplossingen voor 
datacenters toegevoegd. Dit frame is 
ontworpen om direct aan het bovengelegen 
ladderbaan of een kabelgoot gemonteerd te 
worden en biedt 4U gemakkelijk installeerbare 
en toegankelijke 19” (480 mm) rackspace 
boven uw cabinets zonder vloer- of kastruimte 
in beslag te nemen. Daardoor is het ideaal 
voor gebruik binnen Zone Distribution Areas 
(ZDA) of Equipment Distribution Areas (EDA) in 
datacenters.

Dit frame in combinatie met patchpanelen en/
of glasvezelboxen biedt de mogelijkheid om 
de kabeldichtheid te verhogen zonder afbreuk 
te doen aan een ordelijk kabelmanagement. 
Door de patchvelden vanuit de kast naar 
de gemakkelijk toegankelijke ruimtes 

boven de kast te verplaatsen, worden  
verhuizingen, toevoegingen en aanpassingen 
vereenvoudigd. Deze �exibiliteit kan 
ook helpen om de invoering van nieuwe 
datacenterapparatuur te versnellen door 
de mogelijkheid te bieden om vooraf 
afgemonteerde bekabeling trunks in 
bovenliggende ruimtes te installeren en 
eenvoudig aan te sluiten via patchkabels, 
wanneer nieuwe kasten en/of apparatuur 
toegevoegd worden.

De bovenliggende con�guratie van deze 
frames kan ook de thermische e�ciency en 
luchtstroming in datacenters verbeteren 
door de obstructie van koelsystemen 
door kabelcongestie binnen de kasten te 
minimaliseren.  

Overhead Patchoplossing

Meer informatie





Siemon onderscheiden 
met Green Award
Op de COMMS EXPO, een internationale conferentie en 
tentoonstelling voor netwerkinfrastructuurbedrijven in Londen, is 
onlangs aan Siemon de Green Award uitgereikt.
De toekenning van deze award is 
gebaseerd op de resultaten van een 
pan-Europees onderzoek onder het 
bedrijfsleven en is een blijk van erkenning 
van de jarenlange pioniersinspanningen 
van het bedrijf aan het milieufront. 
Siemon staat al langer bekend om zijn 
groene merites en de ruim 1200 hectare 
bos die door de directieraad van de 
onderneming beheerd wordt. In februari 
2010 kon Siemon na een op ISO 14001 

gebaseerde interne audit aankondigen 
dat het bedrijf de status “zero land�ll” 
bereikt had: méér dan 99 procent van 
de afvalmaterialen van het Siemon-
hoofdkantoor en van de productiecampus 
werd op een milieuvriendelijke manier 
gerecycled, hergebruikt of voor een ander 
gebruiksdoel ingezet... 

VIDEO:
Onze ‘groenere’ 
benadering van 

netwerkbekabeling

Meer informatie
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Dit event bracht belangrijke datacenterexperts bijeen 
om kennis uit te wisselen, ervaringen te bespreken en te 
debatteren over praktische strategieën om datacenters te 
verbeteren. Optimale prestaties was een veelbesproken 
onderwerp, terwijl ook aandacht werd besteed aan 
andere cruciale vragen met betrekking tot e�ciency en 
verantwoordelijkheid ten aanzien van het milieu. 

Eventsucces
In 2011 heeft Siemon een 
reeks educatieve seminars 
gepresenteerd waarin 
de nieuwste topics van 
de sector zijn besproken 
met een selecte groep 
complementaire 
fabrikanten. We 
waren heel blij met de 
geweldige opkomst tot 
nu toe, maar geen nood 
als u nog geen seminar 
hebt bijgewoond: er 
komen er nog meer.

Zorg dat u als 
eerste wordt 
geïnformeerd 
over onze 
GRATIS semi-
nars en events...

EVENTNIEUWS

Strategieën 
om datacenters te verbeteren

meld u hier aan
Deze event is georganiseerd samen met:



Eventsucces

ConvergeIT: 
streven naar groene en intelligente gebouwen

VIDEO:
ConvergeIT Event 

intelligente gebouwen en 
netwerkconvergentie.

Concurrerende ondernemingen 
kunnen hun technologie-infrastructuur 
niet langer beschouwen als een 
verzameling afzonderlijke netwerken. 
In dit educatieve event werden door 
experts van toonaangevende bedrijven 

op het gebied van communicatie- en 
gebouwautomatisering adviezen en 
strategieën gepresenteerd om de kosten 
te verlagen en de e�ciency te verbeteren 
dankzij geïntegreerde en geconvergeerde 
netwerkinfrastructuren.

Deze event is georganiseerd samen met:



Klaar voor de toekomst
Vervaardigd van 
glasvezelkabel en 
componenten van de 
hoogste kwaliteit voor 
toekomstbestendige 
ondersteuning van kritische 
datacenterverbindingen 
inclusief 10 Gb/s- en 
toekomstige 40 en 100 Gb/s-
applicaties.

In de fabriek afgemonteerde 
en geteste verbindingen 
garanderen een optimale 
kanaaldoorvoer zonder de 
prestatiefluctuaties van 
kabels die ter plekke zijn 
afgemonteerd.

Snel en gemakkelijk te 
installeren
Kan 75% sneller worden
toegepast dan traditionele 
ter plekke afgemonteerde 
glasvezelverbindingen.

Systemen worden besteld 
voor een bepaalde toepassing, 
en vervolgens eenvoudig 
geïnstalleerd en aangesloten.
 
Meteen goed
Kant-en-klare oplossing: 
geen connectors, geen 
afmontagesets of 
verbruiksartikelen vereist.
Universele 
configuratie voorkomt 
polariteitsproblemen

High Density
Eén MTP®-connector 
en RazorCoreTM-kabel 
vervangt tot 24 afzonderlijke 
glasvezelkabels en connectors. 
Dit kost minder kast-, rack- en 
kabelgootruimte. 

Schaalbaar
Dankzij het flexibele 
ontwerp van het systeem 
kunnen er gemakkelijk 
extra verbindingen worden 
toegevoegd naarmate de 
connectiviteitsbehoeften 
toenemen...

Het plug-and-play-glasvezelbekabelingssysteem van Siemon, dat grensverleggende 
prestaties en ultrasnelle installatie verenigt, is helemaal nieuw ontwikkeld met het 
oog op de behoeften van geavanceerde datacenters.

Plug-and-play van Siemon 

Meer informatie

PRODUCT IN DE SCHIJNWERPER 



Recente nieuwe 
projectgoedkeuringen in 
de ISO/IEC- en TIA-groepen 
die zich bezighouden met 
gestructureerde bekabeling 
hebben de belangstelling voor 
het speci�ceren van twisted-
pair-bekabelingsvereisten 
voor 40 Gb/s-transmissie 
�ink aangewakkerd.  De 
meteen al grote hoeveelheid 
expertbijdragen met 
betrekking tot deze 
projecten wijst op een 
sterke betrokkenheid van 
de branche en een grote 
investeringsbereidheid in 
kopergebaseerd ethernet 
voor toekomstige snellere 

applicaties en benadrukt de 
technische en commerciële 
levensvatbaarheid van deze 
oplossingen.

Op de ISO/IEC 
11801-bijeenkomst in oktober 
2011 in Melbourne, Australië, 
heeft de werkgroep ISO/
IEC JTC 1/SC 25/WG 3 een 
nieuw NWIP (New Work Item 
Proposal) geïnitieerd om 
vereisten te ontwikkelen 
voor balanced twisted-pair-
bekabeling die datatransmissie 
met 40 Gb/s ondersteunt...

Valerie Maguire van Siemon meldt dat zowel ISO/IEC als TIA 
formeel projecten hebben geïnitieerd om prestatienormen 
te ontwikkelen voor balanced twisted-pair koperbekabeling 
die een 40 Gb/s-transmissie kan ondersteunen. 

Belangrijke normer-
ingsorganisaties 
buigen zich over 
specificaties voor 
40 Gb/s twisted-pair-
bekabeling 

Meer informatie

Brochure Siemon 
Plug and Play Fi-
bre Optic Solution 
downloaden

NORMEN BIJ TE WERKEN



“Ik ben onder de indruk van de �exibiliteit en toegankelijkheid van de 

VersaPOD en ik ben enorm enthousiast over het nieuwe datacenter, 

waar de University of St Andrews nog vele jaren plezier van zal hebben.”

Het datacenter van de 
University of St Andrews is 
een uitstekende VersaPOD-
referentielocatie: 24 
VersaPOD’s, categorie 6A 
shielded plus accessoires.  
Van de ruimte- en 
tijdsbesparing tot koelings- 
en energie-e�ciency: 
de voordelen van het 
installeren van Siemon-
producten zijn evident.

CASESTUDIE

Technical and infrastructure 
services manager van St Andrews

Ian McDonald
Technical and infrastructure 
services manager van St Andrews

Ian McDonald



Toen de University of St Andrews besloot 
om twee voormalige squashbanen te 
verbouwen tot een nieuw ultramodern 
datacenter, werd gezocht naar een 
schaalbaar, �exibel en high-density 
kastsysteem. Dankzij zijn unieke ontwerp 
en ruimtebesparende eigenschappen bleek 
Siemons VersaPOD de ideale oplossing.

St Andrews, gesticht in 1413, is de oudste 
universiteit van Schotland en de op twee na 
oudste universiteit van de Engelssprekende 
wereld. Deze universiteit, een van de meest 
prestigieuze centra van de wetenschap ter 
wereld, mag prins William tot haar oud-
studenten rekenen en volgens The 2010 
Times Good University Guide behoort St 
Andrews tot de vier beste universiteiten van 
het Verenigd Koninkrijk.

Stukje geschiedenis
Nadat de universiteit was gesticht, werd 
ze snel groter en in het midden van de 
zestiende eeuw omvatte ze drie colleges: St 
Salvator’s (1450), St Leonard’s (1511) and St 
Mary’s (1538).

Van de zestiende tot de achttiende 
eeuw kende St Andrews zowel voor- als 
tegenspoed en gedurende deze periode 
fuseerden St Salvator’s en St Leonard’s 
Colleges tot het United College, dat in een 
veel uitgebreidere vorm nog steeds bestaat.

In de 19e eeuw had de universiteit 
aanzienlijke voortgang geboekt bij het 
ontwikkelen van onderwijs en onderzoek in 
de letteren, de theologie en de biologische 
en natuurwetenschappen. In 1897 werd 
St Andrews gekoppeld aan een nieuw 
academisch centrum in Dundee en werden 
er grote successen geboekt in de medische 
en toegepaste wetenschap. Aan deze 
samenwerking kwam in 1967 een einde met 
de oprichting van een aparte University of 
Dundee.

Tegenwoordig is de universiteit befaamd om 
haar hoogwaardige onderwijs binnen een 
sterke onderzoeksomgeving, uitstekende... 

Een universitaire 
uitdaging van de 
hoogste orde

Technical and infrastructure 
services manager van St Andrews

Siemons VersaPOD 
perfecte oplossing voor St Andrews University.

Ian McDonald
Technical and infrastructure 
services manager van St Andrews

Ian McDonald
Meer informatie




