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Siemon heeft in eerste instantie in 2009 de 
CO2-negatieve status verworven voor zijn 
Noord-Amerikaanse vestigingen en heeft 
vervolgens hetzelfde ambitieuze programma van 
milieuverbeteringsinitiatieven wereldwijd toegepast 
om deze indrukwekkende groene standaard te 
bereiken voor zijn vestigingen in Europa, Azië 
en Zuid-Amerika. Dit uitgebreide programma 
heeft diverse onderdelen, zoals het ontwikkelen 
van energie-efficiëntere en duurzamere 
productieprocessen, ‘zero-landfill’-recycling 
(geen afvalstort), het grootschaliger toepassen 
van hernieuwbare energiebronnen, zoals zonne-
energie, en CO2-compensatie op basis van grote 
inspanningen om bosland te behouden. Dankzij 
dit uitgebreide programma is het Siemon gelukt 
om als eerste en enige netwerkkabelfabrikant 
deze belangrijke en bijzondere groene mijlpaal te 
bereiken.

Siemon heeft 
als eerste in de 
branche een CO2-
negatieve status
Siemon, wereldleider op het gebied 
van IT-netwerkinfrastructuur, heeft 
bekendgemaakt dat zijn wereldwijde 
bedrijfsvoering voortaan CO2-negatief 
is. De CO2-reductie en -compensatie 
van het bedrijf overtreffen de totale 
huidige uitstoot met ruim 179 procent.
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NIEUWSOVERzICHT DATACENTERS

De wereldwijd opererende infrastructuurspecialist 
Siemon heeft onlangs de status verkregen van 
ondersteuner van de Code of Conduct on Data 
Centres Energy Efficiency van de Europese 
Commissie. Deze vrijwillige gedragscode is bedoeld 
om het energieverbruik van zowel nieuwe als 
bestaande datacenters te minimaliseren door 
inzicht in de vraag naar energie te vergroten, 
informatie te verschaffen en adviezen te geven over 
best practices en doelstellingen op het gebied van 
energie-efficiëntie. 

Nu deze nieuwe status is toegekend, wordt van 
Siemon verwacht dat het de gedragscode volgt 
bij het ontwikkelen van producten, oplossingen en 
programma’s zodat eigenaren en operators van 
datacenters in staat worden gesteld om verwachte 
doelstellingen ter vermindering van energieverbruik 
te halen. 

Texas 1 is het paradepaardje van Data Foundry, 
een carrierneutraal datacenter met een oppervlakte 
van 23.000 m2 op het ruim 160.000 m2 grote 
Data Ranch-project in Austin, Texas. Texas 1, 
dat door twee onafhankelijke onderstations van 
energie wordt voorzien en verbonden is met 
17+ glasvezelproviders, is de meest redundante, 
verbonden en veilige datacenter- en disaster 
recovery-oplossing die in Texas beschikbaar is. 

Data Foundry had voor deze kritische 
colocatiefaciliteit een snel en betrouwbaar 
gestructureerd bekabelingssysteem nodig. Data 
Foundry heeft de infrastructuuropties grondig 
onderzocht. 

Uit deze gedetailleerde interactieve gids 
voor datacenterinfrastructuuroplossingen 
blijkt het belang dat Siemon hecht aan 
datacenteruitmuntendheid. U krijgt uitleg over 
alle aspecten die voor uw datacenter van belang 
zijn, zoals infrastructuurplanning, koper- en 
glasvezeloplossingen, dichtheid, ruimtebesparing 
en warmtebeheer. Daarnaast krijgt u de 
beschikking over enkele geweldige hulpmiddelen 
om u te ondersteunen en te informeren 
over best practices voor het beheer van uw 
netwerkomgeving.

De SFP+ direct-attach passieve koperkabels 
van Siemon zijn getest door het University of 
New Hampshire’s Interoperability Lab (UNH IOL) 
en zijn geslaagd voor de 10 gigabit-ethernet 
interoperabiliteitstests met apparaten van 
verschillende leveranciers, zoals Brocade, Dell, 
Cisco, Mellanox, Arista, Arastra en F5. 

Het rapport heeft betrekking op zeven 
verschillende SFP+-apparaten en vijf lengten 
Siemon-kabel, van één tot zeven meter. Er werden 
vijf verschillende verbindingstests uitgevoerd, 
waarbij de apparaten in diverse combinaties 
werden ingeschakeld tijdens de test. Alle kabels 
zijn geslaagd voor de interoperabiliteitstests. 
Bovendien is er een Packet Error Ratio Estimation-
test uitgevoerd om te kijken of er pakketten 
verloren zijn gegaan. Hierbij werden geen fouten 
geconstateerd.

SFP+ direct-attach-
koperkabelassemblages 
van Siemon slagen voor 
interoperabiliteitstests met 
meerdere fabrikanten van 
10 Gb-ethernetapparatuur. 

Data Foundry gaat 
partnerschap met Siemon 
aan voor infrastructuur van 
colocatiedatacenter van 
23.000 m2.

Siemon lanceert Global 
Data Centre Ecosystem.

Siemon is nieuwe 
ondersteuner van Code of 
Conduct on Data Centres 
Energy Efficiency van de 
Europese Commissie.

“Door in samenwerking met Siemon 
innovatieve producten te leveren, kon 
IBM klanten voorzien van een flexibele 
en efficiënte datacenteroplossing, 
die beter is afgestemd op klanten, 
productielocaties en externe activiteiten.”
Steve Sams, IBM Vice President, Global Site and Facilities Services.

Lees meer Lees meer Lees meer Lees meer
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mAPIT G2 GEHOEkT

Siemon breidt productas-
sortiment voor intelligent in-
frastructuurmanagement uit 
met oek-patchpanelen

Deze nieuwe panelen combineren 
geïntegreerde intelligentie 
voor het monitoren van de 
infrastructuur met een gehoekte 
configuratie om high-density 
patchkabelrouting eenvoudig 
mogelijk te maken zonder dat er 
extra kabelmanagement nodig is.

Het MapIT G2-systeem, dat 
is ontworpen om netwerk- 
en datacenterprofessionals 
te helpen met het beheren, 
monitoren en beveiligen van 
hun fysieke IT-infrastructuren, 
integreert innovatieve 

intelligente connectiviteit, 
gebruiksvriendelijke Master 
Control Panels en MapIT-software 
tot een krachtige tool die de 
activiteiten tussen alle fysieke 
lagen in het gehele netwerk 
in realtime kan monitoren en 
documenteren.

Alle SPP’s (Smart Patch Panels) 
van MapIT G2, inclusief de nieuwe 
hoekversies, zijn voorzien van 
meer intelligentie en beschikken 
over een geïntegreerd lcd-scherm 
waarop de verbindingsstatus, 
diagnosegegevens en informatie 

van dynamische labels worden 
weergegeven. De lcd-display 
biedt technici uitgebreidere 
informatie dan eenvoudige led’s 
of conventionele niet-intelligente 
panelen. Dankzij de mogelijkheid 
om patchverbindingen in realtime 
te monitoren en weer te geven 
via deze geïntegreerde interface 
kunnen problemen sneller worden 
opgespoord en verholpen, en 
kunnen opdrachten sneller 
worden voltooid.

Lees meer

De wereldwijd opererende 
infrastructuurspecialist 
Siemon maakt bekend 
dat MapIT  G2, zijn 
complete IMM-oplossing 
(Intelligent Infrastructure 
Management), wordt 
uitgebreid met nieuwe 
gehoekte patchpanelen 
(Smart Patch Panels).
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Deze groep heeft als opdracht 
om na te gaan in hoeverre de 
industrie belangstelling heeft 
voor en behoefte heeft aan de 
volgende generatie van de IEEE 
802.3 BASE-T-technologieën voor 
ethernet-transmissie via twisted-
pair bekabeling. De groep zal 
bestaan uit vooraanstaande 
technische deskundigen uit 
de sector en onlangs heeft 
infrastructuurspecialist Siemon 
aangekondigd dat Valerie 
Maguire, director of standards 
and technology, lid wordt van de 
groep. 

Naar zeggen van de IEEE 
vertegenwoordigt IEEE 802.3 
BASE-T op dit moment 
het meestgebruikte type 
ethernetpoort en wordt 
deze technologie op grote 
schaal toegepast voor 
fysiekelaagconnectiviteit in 
datacenters. IEEE 802.3 BASE-T-

technologieën maken momenteel 
meestal gebruik van server-
uplink overdrachtssnelheden van 
Gigabit Ethernet en 10 Gigabit 
Ethernet, maar platformtransities 
en systeeminnovatie op alle 
fronten versterken de roep om 
nieuwe netwerkvereisten, aldus 
de Standards Association. 

In een reactie op de 
aankondiging van haar deelname 
aan de nieuwe Next Generation 
BASE-T-studiegroep toont Valerie 
Maguire zich enthousiast: “Het 
werk van deze groep is met 
name zo boeiend omdat er, 
voor het eerst, een balanced 
twisted-pair ethernetapplicatie 
wordt gemaakt die voldoet aan 
de unieke behoeften van een 
heel specifieke omgeving: het 
datacenter. 

UPDATE VAN STANDAARDEN

Valerie Maguire wordt lid van 
nieuwe studiegroep IEEE 
Next Generation BASE-T

Lees meer

Standards 
Informant 

“Ontwikkeld 
door experts 
van Siemon 

om u te 
informeren over 

de nieuwste 
standaarden op 
het gebied van 
netwerkbeka-
beling en data-

centers.”

Klik om naar de website te 
gaan voor meer informatie

EVENTNIEUWS

De IEEE Standards As-
sociation heeft onlangs 
de vorming van de 
studiegroep IEEE 802.3 
Next Generation BASE-T 
aangekondigd. 

Siemon heeft het voortouw genomen op het gebied van educatieve events. 
In samenwerking met een uitgelezen selectie partners, zoals IBM, Brocade, 
de Uptime Institute en vele anderen, heeft Siemon seminars georganiseerd 
en verzorgd in plaatsen als Madrid, Moskou en Oman. Deze hadden tot 
doel om deelnemers te scholen en ze gedegen en bruikbare adviezen over 
datacenterontwerp en geconvergeerde netwerken te geven.

Tot nu toe hebben Siemon en 
zijn partners events verzorgd op 
uiteenlopende locaties in Europa, 
het Midden-Oosten en Afrika 
over onderwerpen variërend van 
datacenterontwerp tot intelligente 
gebouwen en next-generation 
netwerken. Of u nu advies wilt 

hebben over het ontwerp van uw 
volgende datacenterproject of de 
behoefte aan intelligente gebouwen 
wilt onderzoeken, er zijn deskundige 
sprekers die de verschillende 
mogelijkheden kunnen toelichten en 
de voordelen en mogelijke valkuilen 
kunnen bespreken.

Succes van Siemon-
events – neem er deel aan

Ga voor informatie over aanstaande events in uw land 
naar onze website op www.siemon.com en selecteer 
uw regio in de lijst.

Als u een event wilt organiseren of een eventpartner 
wilt worden, kunt u altijd contact met ons opnemen.
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Content to be supplied

AVAYA DEVCONNECT

Siemon geselecteerd voor lidmaatschap 
DevConnect-programma van Avaya

The Siemon Company, 
een expert in 
netwerkbekabelingsinfrastructuur, 
heeft onlangs aangekondigd 
dat het bedrijf door Avaya, 
een wereldwijde leverancier 
van samenwerkings- en 
communicatieoplossingen voor de 
zakelijke markt, is geselecteerd 
als Technology Partner in het 
DevConnect-programma van 

Avaya. Siemon is de ontwikkelaar 
en fabrikant van een uitgebreid 
assortiment hoogwaardige 
oplossingen voor koper- en 
glasbekabeling-, kabelbeheer- 
en datacenterinfrastructuren, 
die zijn ontworpen om een 
technisch geavanceerde 
fysieke laag voor IT-netwerken 
te bieden. Als DevConnect 
Technology Partner levert Siemon 

oplossingen die compatibel zijn 
met het netwerkaanbod van 
Avaya, waardoor organisaties 
worden voorzien van complete 
oplossingen die hoogwaardige 
prestaties leveren en een 
uitstekend rendement op IT-
investeringen bieden.

Lees Meer

Netwerk van bedrijven maakt innovatieve IP-enabled unified communications-
applicaties die de waarde van multi-vendornetwerken vergroten
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Lees Meer

Netwerk van bedrijven maakt innovatieve IP-enabled unified communications-
applicaties die de waarde van multi-vendornetwerken vergroten



Glasvezelkabelsystemen 
nader bekeken

Tal van netwerkprestatieproblemen die zich voordoen op de fysieke 
laag zijn rechtstreeks gerelateerd aan de kwaliteit van kabelsystemen.

In feite zijn de algehele prestaties 
en betrouwbaarheid van een 
netwerkpoort slechts zo goed 
als de kabels waarop deze is 
aangesloten. Dit geldt met name 
voor glasvezelkabelsystemen, 
waar ogenschijnlijk minieme 
afwijkingen in stringente 
glasvezelconnectiviteitstoleranties 
de prestaties van de 
bekabeling aanzienlijk kunnen 
verminderen. Hoewel een deel 
van de prestatieproblemen van 
kabelsystemen kan worden 
vastgesteld door geïnstalleerde 
channels in de praktijk te 
testen, worden hiermee niet alle 
potentiële problemen opgespoord. 

Hoewel het testen in de praktijk 
beslist een cruciale stap is, kan 
het ook een gevoel van veiligheid 
geven dat niet terecht is. Een 
eenmalig goed resultaat voor 
insertion loss is bijvoorbeeld geen 
garantie voor betrouwbaarheid op 
lange termijn. 

Om 
netwerkinfrastructuurprofessionals 
meer inzicht te geven in de 
variabelen die van invloed 
zijn op de kwaliteit van 
glasvezelsystemen, heeft Siemon 
uitgebreide benchmarktests 
uitgevoerd op een representatieve 
selectie van op de markt 

verkrijgbare glasvezelsystemen. 
In het onderzoek is gekeken naar 
generieke glasvezeljumpers die 
via online handelaren zijn gekocht 
en die zijn geproduceerd door 
assemblagebedrijven die zowel in 
Amerika als elders zijn gevestigd. 
Ook zijn systemen van Siemon 
en andere wereldwijd bekende 
merken getest, die allemaal via 
erkende distributeurs zijn gekocht. 
Deze benchmarktests bieden 
een gedetailleerde beoordeling 
van de mechanische en optische 
eigenschappen die cruciaal 
zijn voor de prestaties en de 
levensduur van deze verbindingen. 

De tests zijn uitgevoerd op 36 
willekeurige samples van duplex 
LC laser-optimized multimode 
OM3 50/125 glasvezeljumpers 
van 9 leveranciers: Siemon, 
4 andere wereldwijde 
fabrikanten en 4 generieke 
assemblagebedrijven. We hebben 
elk systeem getest op zowel 
interne specificaties van Siemon 
als TIA- en IEC-standaarden voor 
eindvlakgeometrie, optische 
prestaties, zuiverheid en 
mechanische betrouwbaarheid. Elk 
Siemon XGLO- en LightSystem-
product is 100% getest en 
onderzocht op eindvlakgeometrie, 
zuiverheid, oppervlaktegebreken, 
insertion loss en return loss (beide 
richtingen en beide golflengten). 
Elke jumper is voorzien van een 
serienummer en is herleidbaar 
tot fabriekstestresultaten voor 
insertion los en return loss. 

Optische prestaties 
Insertion loss- en return 
loss-prestaties zijn 
fundamentele parameters 
waarmee wordt beoordeeld 
of glasvezelverbindingen en 
-channels compatibel zijn met 
de specifieke netwerkapplicaties 
die ze ondersteunen. Insertion 
loss wordt meestal gebruikt als 
basis voor acceptatietests van 
geïnstalleerde verbindingen 
en channels. Hoewel het 
testen van return loss bij 
geïnstalleerde bekabeling niet door 

industriestandaarden wordt vereist, 
is dit wel een normatief vereiste 
voor glasvezelconnectoren en 
-systemen. Return loss is cruciaal 
voor de optische prestaties van 
verbindingen en channels

omdat gereflecteerde optische 
signalen kunnen interfereren met 
detectoren in zowel voor- als 
achterwaartse richting. 

Deze reflecties hebben een 
nadelige invloed op de signaal-
ruisverhouding en worden meestal 
weergegeven met zogeheten 
oogdiagrammen, waarbij een 
hogere return loss resulteert in 
een kleinere oogopening (hoogte, 
piek tot piek). Evenzo worden met 
tests in beide richtingen en met 
beide golflengten afwijkingen 
ontdekt die de optische prestaties 
van bekabelingskanalen nadelig 
beïnvloeden. 

Lees meer 

GlASVEzEljUmPERS

“Zijn de besparingen 
vanwege het gebruik 
van glasvezeljumpers 
die niet aan de 
norm voldoen, het 
waard om kritische 
netwerkprestaties 
en -betrouwbaarheid 
in de waagschaal te 
stellen?”

Industriestandaard
ISO/IEC 11801 Ed. 2.2; TIA/EIA 568C.3

Siemon-specificatie

IL (.75 dB)

Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd

Fabrikant
Siemon

1-Wereldwijde fabrikant

2-Wereldwijde fabrikant

3-Wereldwijde fabrikant

4-Wereldwijde fabrikant

5-Generiek

6-Generiek

7-Generiek

8-Generiek

RL (20dB

Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd

Niet-geslaagd
Geslaagd

Niet-geslaagd
Niet-geslaagd

IL (.25 dB)

Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd

Niet-geslaagd

RL (30dB)

Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd
Geslaagd

Niet-geslaagd
Geslaagd

Niet-geslaagd
Niet-geslaagd

Tabel 1: Testresultaten voor insertion loss en return loss:
IInsertion loss - 1 van de 9 fabrikanten had 1 of meer gebreken
Return loss - 3 van de 9 fabrikanten hadden 1 of meer gebreken
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Hemelhoge 
prestaties

Wat hebben helikopters en 
kabel gemeen? Niets? 
Op een bepaald niveau is dat 
natuurlijk zo, maar ze moeten 
allebei foutloos presteren voor 
een probleemloze werking 
waarop je kunt vertrouwen. Dus 
toen Turbomeca, de wereldwijd 
toonaangevende Franse 
fabrikant van helikoptermotoren, 
zijn nieuwe fabriek bij Parijs 
inrichtte, had men hemelhoge 
verwachtingen ten aanzien van 
de bekabelingsinfrastructuur 
die de bedrijfsactiviteiten zou 
ondersteunen. 

Het bedrijf, dat op vijf continenten 
actief is, heeft sterke relaties 
opgebouwd met de belangrijkste 
helikopterfabrikanten ter wereld, 
waaronder Eurocopter en 
Sikorsky. 

Tot voor kort waren ontwerp, 
ontwikkeling en productie 

van motoren geconcentreerd 
in Bordes, Tarnos en de 
oorspronkelijke locatie van het 
bedrijf in Mézières sur Seine, 
waar al meer dan 70 jaar zonder 
onderbreking motoren werden 
geproduceerd. Als gevolg van 
de voortdurende groei van het 
bedrijf bereikte de productie 
van Turbomeca echter haar 
maximale capaciteit. Omdat er 
geen plaats was voor verdere 
uitbreiding en er plannen werden 
ontwikkeld om productiesynergie 
met andere onderdelen van de 
Safran-groep te creëren, was 
er dringend behoefte aan extra 
ruimte. De beslissing om een 
nieuwe fabriek te bouwen werd 
van groot belang en daarom werd 
er naarstig gezocht naar een 
geschikte locatie. Hierdoor kwam 
Turbomeca uiteindelijk terecht in 
Mantes-Buchelay bij Parijs, een 
onbebouwd terrein op slechts 
14 km van de oorspronkelijke 

fabriek, die als meest geschikte 
locatie voor het gebouw van 
12440 m2 uit de bus kwam.

Het nieuwe hoofdkwartier van 
Turbomeca 
Mantes-Buchelay moest 
Turbomeca’s centrum voor 
hoogwaardige technische 
activiteiten worden, waar 
hydromechanische componenten 
en accessoires voor olie- en 
brandstofsystemen voor 
helikoptermotoren kunnen 
worden ontworpen, gefabriceerd 
en gemonteerd en waar 
hydromechanische componenten 
voor militaire vliegtuigmotoren 
kunnen worden vervaardigd.

“We zijn ervan overtuigd dat ons visioen van 
een hoogwaardige en toekomstbestendige 
productielocatie werkelijkheid is geworden en we 
weten dat ons bedrijf dankzij deze investering in 
het best presterende koperbekabelingssysteem 
ook in de toekomst zal kunnen excelleren.”
Selim Caluwaerts, IT Manager bij Turbomeca

Lees Meer

CASESTUDIE

Turbomeca, waarvan het 
hoofdkantoor in Bordes 
(Frankrijk) staat en dat een 
onderdeel is van de Safran-
groep, is marktleider op 
het gebied van civiele en 
semipublieke helikopters en 
levert het ruimste assortiment 
helikoptermotoren ter wereld.
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CHANNEl UPDATE PRODUCT IN DE SCHIjNWERPER

Contractor 
Pitstop:
Siemon’s nieuwste update, waarin 
aandacht voor ons uitgebreide 
assortiment basisproducten voor uw 
dagelijkse projectbehoeften.

In deze pitstop wordt een aantal geweldige 
producten besproken uit onze productfamilies 
Koper en Tools & testers. 

De basisproducten van Siemon maken ons 
productassortiment compleet en vergroten uw 
keuzemogelijkheden met betrekking tot bekabeling 
en montagebeslissingen.

Veilig connectiviteitssysteem 
Siemon LockIT™

• Beveiligt RJ-45- en LC-glasvezelpoorten
• Biedt bescherming tegen poortbeschadiging
• Poortidentificatie
• Vergrendelbare 
   koperenpatchkabels

Lees meer

Categorie 6-aansluitingen van Siemon

• Scherpe prijzen voor contractors 
• Eenvoudig af te monteren 
• Snel en eenvoudig 
   geleiders vlechten
• Compact voor installatie 
   in kleine ruimten

Lees meer

Kabeltester Siemon STM-8

• Veelzijdig: identificeer 
   eenvoudig meerdere 
   storingscondities 
• Efficiënt: meerdere 
   channels testen door één 
   persoon

Lees meer Download brochure MapIT 
G2 Solutions van Siemon

Lees meer

De nieuwste intelligente infrastructuuroplossing voor 
het netwerkbeheer van fysieke lagen.
MapIT G2 integreert innovatieve 
Smart Patch Panels, 
gebruikersvriendelijke Master 
Control Panels en MapIT G2 
IM- of PLM-software tot een 
krachtige tool die de activiteiten 
tussen alle fysieke lagen in het 
gehele netwerk in realtime kan 
bijhouden en documenteren. 
Dit benchmark-IIM-systeem 
biedt echt ongeëvenaarde 
mogelijkheden om een complex 
netwerk te beheren. 

MapIT G2 is speciaal ontwikkeld 
om de gerelateerde complexiteit 
van IIM uit te bannen. Door 
intelligentie rechtstreeks 
naar het patchpaneel en de 
glasvezelbehuizing te brengen, 
kunnen systemen sneller worden 

geïmplementeerd en functioneren 
ze sneller.

Beheren
  Downtime verminderen
  Externe locaties beter beheren
  Werkvolgordeproces

     stroomlijnen

  Gedetailleerde
     netwerkoverzichten

  Databasenauwkeurigheid
  Maximaliseert gebruik van

     netwerkactiva

Beveiligen
  Realtime alerts
  Naleving van 

     regelgeving
  Verbeterde 

     responstijd

MapIT G2 IM- of PLM-software zorgt 
voor de kritische interface voor het 
gehele MapIT G2-systeem.

Deze serverbased softwareopties 
verzamelen, monitoren en bewaren 
netwerkgegevens afkomstig van G2 
intelligente panelen en connectiviteit 
en verwerken deze informatie in een 
robuuste en gebruikersvriendelijke 
verzameling netwerkbeheerfuncties.

MapIT G2-software breidt 
netwerkresources uit en biedt 
u vanuit één punt dezelfde 
beheermogelijkheden voor zowel 
gecentraliseerde als externe 
locaties.
  

Verbindingsbloksysteem 
Siemon S110®

• Siemon’s hoge kwaliteit (made in USA)
• Concurrerende prijzen voor contractors
• Flexibiliteit voor meerdere applicaties

Lees meer
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verzameling netwerkbeheerfuncties.

MapIT G2-software breidt 
netwerkresources uit en biedt 
u vanuit één punt dezelfde 
beheermogelijkheden voor zowel 
gecentraliseerde als externe 
locaties.
  

Verbindingsbloksysteem 
Siemon S110®

• Siemon’s hoge kwaliteit (made in USA)
• Concurrerende prijzen voor contractors
• Flexibiliteit voor meerdere applicaties

Lees meer




