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 ten gevolge van in het veld 
geïntroduceerde contaminatie 
en testinconsistenties vanwege 
uiteenlopende testapparatuur en 
kwaliteit van referentiekabels is 
het soms lastig om de constante 
prestatieniveaus van in de fabriek 
afgemonteerde glasvezelsystemen te 
garanderen wanneer ze in het veld 
worden geïnstalleerd. De plug-and-
play-marges van Siemon helpen om 
in geïnstalleerde systemen te komen 
tot testresultaten die aan de norm 
voldoen. 
 
 Onafhankelijke externe tests door 

experior labs bevestigen dat de 
systemen gereed zijn voor 40 gb/s en 
100 gb/s en dat de prestatiemarges in 
overeenstemming zijn met de meest 

recente ieC 1280-4-1 edition 2- en 
tia/eia-455-171a-norm. bovendien 
zijn alle MtP-connectors van Siemon 
geslaagd voor de ieC 61300-3-30 ed 
1.0-tests voor prestatiekritische end-
face geometry.  

 Siemon voert een 100% 
geautomatiseerde eindvlakinspectie 
uit van alle interfaces tot ieC 61300-
3-30 ed 1.0 om verontreinigingen 
en oppervlaktegebreken die de 
systeemprestaties aanzienlijk 
verslechteren, te beperken. 

 Siemon test op insertion loss en 
return loss in beide richtingen voor 
golflengten van 850 en 1300 nm. alle 
testgegevens worden meegeleverd 
met het product.  

 bij de nieuwste ieC- en tia/eia-
testprocedures wordt gebruikgemaakt 
van nieuwe encircled flux-methoden, 
die de negatieve invloed van variabele 
startcondities op de nauwkeurigheid 
van testresultaten van insertion loss 
en return loss bij multimode glasvezel 
beperken. encircled flux-compliantie 
vermindert de testvariabiliteit met tot 
75 procent ten opzichte van eerdere 
testmethoden. Hierdoor worden onjuist 
geslaagde resultaten voorkomen, die 
de algehele netwerkprestaties nadelig 
kunnen beïnvloeden.  

 in de fabriek afgemonteerde en 
geteste systemen kunnen tot 90% 
sneller worden gemonteerd dan 
traditionele, ter plekke afgemonteerde 
systemen. 

 alle lC- en SC-adapters van Siemon 
zijn voorzien van hoogwaardige 
keramische uitlijningsbussen 
in singlemode en multimode 
configuraties. Deze keramische 
bussen bieden nauwere toleranties 
en zijn duurzamer dan traditionele 

fosforbronzen bussen voor verbeterde 
vezel-op-vezelkoppelingsuitlijning en 
slijtbestendigheid. 

 alle plug-and-play-modules en 
kabelsystemen van Siemon hebben 
uitsluitend hoogwaardige uSConnec 
MtP-connectiviteit. 

Siemon heeft de best presterende OM3 en OM4 multimode en singlemode plug-and-play-
glasvezeloplossingen met toonaangevende prestatiemarges tot 60%. 

Belangrijke redenen om plug-and-play-
glasvezel van Siemon toe te passen

PRODUCT IN DE SCHIJNWERPER

Lees onze whitepaper: 
Higher Speed Cabling 

Beyond 10G

“Siemon’s RazorCore-glasvezelkabel met 
12-fibre MTP-connectors is het plug-and-
play-systeem met de kleinste in de handel 
verkrijgbare diameter voor efficiënter 
kabelgootgebruik en verbeterde luchtstromen.”

Lees meer

Products:
  ‘MtP-to-duplex lC’-modules 
  ‘MtP-to-duplex lC’-

     trunkingkabelsystemen 
  ‘MtP (male)-to-MtP (female)’-

     extenders  
  ‘MtP pass-through’-adapterplaten 
  ‘MtP-to-MtP’-kabelsystemen 
  MtP- en duplex-reinigingstools 
  Duplex lC-glasvezeljumpers 
  glasvezelbehuizingen met 24-288 

     poorten 
  Verticale patchpanelen voor 

     Siemon VersaPOD-
     datacenterkasten 
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INTRODUCTIE mAPIT INTERCONNECT

Siemon voegt 
Interconnect-
mogelijkheden toe 
aan zijn MapIT® G2-
assortiment voor intelligent 
infrastructuurbeheer

Onafhankelijke tests tonen interoperabiliteit 
van Siemon’s SFP+-kabelsystemen 
met 10 Gb-ethernetapparatuur van 
toonaangevende leveranciers aan.

 Deze netwerkbeheerinnovatie is een 
uitbreiding en verbetering van de 
Mapit g2 iMM-oplossing (intelligent 
infrastructure Management) en biedt 
een kosteneffectievere optie, die de 
installatie vereenvoudigt. Met dit 
systeem krijgt u volledig inzicht in en 
controle over het complete fysieke 
netwerk, kunt u de poorten realtime 
bijhouden en monitoren, en de 
netwerkdocumentatie beheren. 

Met de Mapit g2 Copper 
interconnect worden zowel 
materiaalkosten als installatietijd met 
17 procent verminderd in vergelijking 
met een cross-connect configuratie. 
in deze interconnecttopologie 
worden switchpoorten vanuit de 
switch rechtstreeks verbonden met 
het intelligente koperpatchpaneel 
en hoeven er dus geen kosten te 
worden gemaakt voor een tweede 
koperpatchpaneel en de bijbehorende 

patchkabels die in een traditionele 
cross-connect configuratie worden 
gebruikt.

De iCM (interconnect Control Module) 
is een belangrijk onderdeel van 
de interconnect-oplossing. Met dit 
handheld ethernetapparaat wordt een 
softwarematige verbinding tussen 
de switchpoort en de intelligente 
patchpaneelpoort gemaakt. De 
iCM detecteert de switchzijde van 
de patchverbinding en herkent 
via enkele eenvoudige stappen 
de geslaagde verbinding met het 
intelligente paneel en controleert 
de gegevens op de lcd-display. Dit 
apparaat wordt door technici gebruikt 
tijdens de oorspronkelijke installatie 
en bij verplaatsingen, toevoegingen 
en wijzigingen (MaC’s). 

Deze tests, die zijn uitgevoerd door 
het university of new Hampshire’s 
interoperability lab (unH iOl), 
hebben de interoperabiliteit met 
apparaten van verschillende 
leveranciers bevestigd, waaronder 
brocade, Dell, Cisco, Mellanox, 
arista, arastra en f5. 

Het testrapport van het unH 
iOl 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. De 
conclusie van het unH iOl is dat alle 
Siemon SfP+-kabels zijn geslaagd 
voor de interoperabiliteitstests, 
waarbij ze voor elke afzonderlijke 
test de hoogste score hebben 
behaald. bovendien is er een 
Packet error ratio estimation-
test uitgevoerd om te kijken of er 
pakketten verloren zijn gegaan. 
Hierbij werden in geen enkel geval 
fouten geconstateerd.

Dan Vout, Siemon’s marketing 
manager voor eMea, licht 
toe waarom er gekozen is 
voor externe validatie: “Deze 

interoperabiliteitstests maken deel 
uit van ons lopende programma 
om te certificeren dat onze 
kabels geschikt zijn voor gebruik 
in een breed assortiment snelle 
netwerkapparatuur, waaronder 
apparatuur waarvoor mogelijk 
toepassing van beschermde en 
duurdere systemen is vereist. 
Hierdoor kan iedereen die 
ondersteunende infrastructuur 
selecteert, er echt op vertrouwen 
dat de interoperabiliteitsprestaties 
van onze kabels de investering in 
actieve apparatuur maximaliseren.”

SFP+-INTEROPERABIlITEIT

Siemon, de wereldwijd opererende leverancier van 
infrastructuuroplossingen, heeft het Mapit g2 Copper 
interconnect System geïntroduceerd.

Lees meer Lees meer

Siemon, de leverancier van it-infrastructuuroplossingen, heeft bekendgemaakt 
dat zijn snelle SfP+ direct-attach passieve koperkabels allemaal zijn geslaagd 
voor onafhankelijke tests op het gebied van 10gb-ethernetinteroperabiliteit.

“MapIT G2 
brengt het 
energieverbruik 
drastisch omlaag. 
Aangezien het 
systeem 75% 
minder energie 
verbruikt dan 
andere IIM-
systemen, is het 
dé keuze voor 
milieubewuste 
bedrijven. 
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NIEUWS

Het hoofdartikel van het tijdschrift Network Middle East was onlangs gewijd 
aan het grote kabeldebat, waarin twee grote spelers op de bekabelingsmarkt 
discussieerden over de vraag of UTP- (unshielded twisted pair) of STP-kabels 
(shielded twisted pair) de beste keuze zijn voor 10GBASE-T-netwerken. Lees 
hier meer over het standpunt van Siemon.

John Siemon, Chief technology 
Officer en Vice President global 
Operations bij Siemon, koos in 
het debat de zijde van shielded 
bekabeling. De heer Siemon maakt 
duidelijk dat shielded bekabeling 
voor de ondersteuning van10gbaSe-
t-netwerken beter is dan utP-
bekabeling.

in het netwerkdebat licht de 
heer Siemon de voordelen toe 
van het gebruik van shielded 
bekabelingssystemen in 10gbaSe-
t-netwerken.  Hieronder volgt een 
overzicht van de belangrijkste punten:

 Superieure elektromagnetische 
prestaties (eMC-prestaties): 
experimentele en theoretische 
resultaten tonen aan dat shielded 
systemen een 100x betere 
geluidsimmuniteit bieden dan utP-
systemen.

 Superieure ongevoeligheid voor 
interferentie van rf-zenders en 
draadloze apparaten met hoge 
frequenties (bijv. >30 MHz), waarbij 
de balanced transmissieprestaties 
van utP-kabels beginnen af te 
nemen.

 een totale afscherming is de 
meest effectieve bescherming tegen 
alien crosstalk. Deze afscherming 
fungeert namelijk als een barrière die 
elektromagnetische straling vanuit 
de kabel reduceert en interferentie 
vanuit andere kabels tegenhoudt.

 Superieure warmtedissipatie 
voor ondersteuning van warmte 
genererende applicaties zoals 

applicaties met externe Poe 
Plus-voeding, wanneer deze zijn 
geïnstalleerd in ruimten zonder 
klimaatbeheersing.

 betrouwbare prestaties bij een 
omgevingstemperatuur tot 60 ºC is 
een belangrijk punt van overweging, 
met name in regio’s met een warmer 
klimaat.

 Dankzij de stabielere 
temperatuureigenschappen 
kan volledig worden voldaan 
aan categorie 6a-vereisten met 
betrekking tot insertion loss voor 
langere channellengten dan bij 
unshielded bekabeling indien gebruikt 
bij temperaturen van meer dan 20ºC.

 De nagenoeg identieke methoden 
om unshielded en shielded 
componenten af te monteren 
resulteren in vergelijkbare 
installatietijden.

 efficiënter gebruik van kabelgoten 
vanwege de kleinere kabeldiameter 
en het ontbreken van beperkingen 
bij het delen van kabelgoten of 
het bundelen van verschillende 
categorieën kabels en mediatypen 
zoals is voorgeschreven door 
industriestandaarden voor utP.

De heer Siemon maakte bovendien 
de volgende opmerkingen over de 
nadelen van het gebruik van utP-
bekabelingssystemen in 10gbaSe-
t-netwerken.

 gevoeligheid voor alien crosstalk 
die wordt geïntroduceerd als gevolg 
van een verkeerde aanpak of 
ondeugdelijke installatiepraktijken.

 De kans is groter dat er tijdrovende 
en complexe praktijktests moeten 
worden uitgevoerd om problemen 
met alien crosstalk bij utP-kanalen 
op te sporen en te verhelpen.

 Overeenkomstig tia tSb-190 mag 
utP-bekabeling die niet-10gbaSe-
t-applicaties (bijv. 100baSe-tX 
en 1000baSe-t) ondersteunt, 
niet in dezelfde bundel worden 
ondergebracht met utP-bekabeling 
die de 10gbaSe-t-applicatie 
ondersteunt.

The Siemon Company heeft een 
online resourcecentrum voor 
shielded bekabeling.  In het 
resourcecentrum voor shielded 
koperbekabeling wordt onderzoek 
gedaan naar de voordelen en sterke 
punten van de huidige shielded 
netwerkbekabelingsoplossingen 
en de fabels die hierover de ronde 
doen.

John Siemon in 
het grote kabeldebat

Lees meer

“Het lijdt geen twijfel dat shielded bekabeling geschikter 
is voor ondersteuning van 10GBASE-T.  Deze applicatie 
wordt hoofdzakelijk toegepast in datacenters waar de 
kabeldichtheid doorgaans hoog is en de temperatuur 
soms boven 20°C uitkomt.” John Siemon
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John Siemon in 
het grote kabeldebat

Lees meer

“Het lijdt geen twijfel dat shielded bekabeling geschikter 
is voor ondersteuning van 10GBASE-T.  Deze applicatie 
wordt hoofdzakelijk toegepast in datacenters waar de 
kabeldichtheid doorgaans hoog is en de temperatuur 
soms boven 20°C uitkomt.” John Siemon







Strategieën en 
aandachtspunten voor 
co-locatiehuurders
gehoste datacenters, zowel de outsourced/beheerde als de co-locatievarianten, bieden unieke 
voordelen voor sommige klanten: besparingen op kapitaal en personeel en in sommige gevallen 
een uitbreiding van interne expertise. Van oudsher werden deze faciliteiten vooral beschouwd als 
voordelen voor mkb-klanten. tal van global 500-bedrijven hebben echter primaire, secundaire 
of aanvullende datacenters op outsourced locaties. bovendien worden co-locatiedatacenters 
steeds populairder voor applicatiehosting zoals webhosting en SaaS (Software as a Service), iaaS 
(infrastructure as a Service) en PaaS (Platform as a Service) in cloud computing. Met deze modellen 
kunnen meerdere klanten redundante telecommunicatiediensten en -faciliteiten delen terwijl hun 
apparatuur is co-located in een ruimte van hun serviceprovider. Zo kan interne bandbreedte op de 
primaire locatie van een bedrijf worden vrijgemaakt voor andere bedrijfsapplicaties.

gehoste en outsourced/
beheerde datacenters groeien 
snel voor de primaire en ‘hot 
site’ datacenters (met fail-over), 
redundante sites en voor kleine tot 
middelgrote ondernemingen. Op 
dezelfde manier zijn outsourced 
datacenterdiensten in opkomst. 
Hiermee kan een bedrijf 
datacenteractiviteiten en -locaties 
outsourcen, waarbij geen grote 
investeringen noodzakelijk zijn 
voor zaken als generatoren, uPS- 
en voedingsstabilisatiesystemen 
en luchtbehandelingsinstallaties. 
Datacenterdiensten worden steeds 

meer afgenomen en afhankelijk 
van de behoeften van huurders 
kunnen de meeste providers een of 
meer van deze diensten leveren.

Outsourced datacenters
in een outsourced datacenter 
huurt de huurder een combinatie 
van ruimte, talent en faciliteiten 
van een provider voor (een deel 
van) hun bedrijfsapplicaties en 
datacenteractiviteiten. er zijn 
diverse tariefopties, bijvoorbeeld 
per poort, per vierkante meter of 
voor stroomverbruik, maar in het 
algemeen wordt gewerkt met een 

combinatie hiervan. aangezien 
de energieprijzen stijgen en de 
vraag naar energie toeneemt, is 
in de meeste nieuwere contracten 
een vergoeding opgenomen die 
moet worden betaald wanneer een 
huurder meer energie verbruikt 
dan is overeengekomen of wordt 
de geleverde energie in rekening 
gebracht. in het laatste geval 
betalen huurders meestal voor 
meer energie dan ze nodig hebben 
aangezien het gemiddelde verbruik 
wordt berekend afhankelijk van 
de vierkante meters ruimte die 
worden gehuurd.

Outsourced datacenters zijn 
een aantrekkelijk optie voor 
bedrijven die veel verschillende 
platforms en applicaties hebben 
omdat hierdoor minder behoefte 
is aan permanente training en 
upgrades, patches, gewijzigde 
hardware en softwareplatforms van 
verschillende leveranciers. in een 
doorsneebedrijfsomgeving die van 
mainframe-applicaties is gemigreerd 
naar verschillende serverplatforms 
leggen alleen al de kosten en tijd 
voor training vaak een enorm beslag 
op personeel en budget. terwijl 
outsourced (beheerde) datacenters 
ter plekke over de benodigde 
expertise beschikken. bij een bedrijf 
dat gebruikmaakt van zo’n model 
treedt een verschuiving op van 
personeelsinzet voor it/upgrade-
taken naar productievere en zinvollere 
werkzaamheden. Outsourced 
datacenters kunnen één of meerdere 
huurders hebben. in het laatste geval 
zijn dezelfde aandachtspunten van 
belang als bij de onderstaande co-
locatiefaciliteiten.

Co-locatiefaciliteiten
Co-locatiefaciliteiten zijn doorgaans 
onderverdeeld in kooien, 
kastruimte of in sommige gevallen 
in kastgedeelten als er minder 
rekenkracht nodig is. Voor een co-
locatie-eigenaar is de verdeling van 
de ruimte van groot belang. 

GEHOSTE, OUTSOURCED EN ClOUDDATACENTERS

“Gehoste en outsourced/beheerde 
datacenters groeien snel voor de 
primaire en ‘hot site’ datacenters 
(met fail-over), redundante sites 
en voor kleine tot middelgrote 
ondernemingen.”

Lees meer
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Glasvezel van Siemon ondersteunt 
verwerking voor CERN in PIC-datacenter

Dit ‘data centre of excellence’ 
is verantwoordelijk voor de 
verwerking en opslag van 
wetenschappelijke gegevens 
van onderzoeksgroepen over de 
hele wereld en kan Cern tot zijn 
klanten rekenen. Door de groeiende 
behoeften gaat de vraag naar 
datacapaciteit omhoog van 15 naar 
100 Pb.

PiC bevindt zich bij barcelona 
in Spanje en van hieruit bedient 
deze uiterst geavanceerde locatie 
nationale en internationale 
wetenschappelijke groepen die 
verbonden zijn aan openbare 
en particuliere instellingen. Hier 
beschikt men over veel rekenkracht 
voor het analyseren van enorme 
verzamelingen van gedistribueerde 
gegevens, waaronder 

experimentele gegevens van de 
grootste deeltjesversneller van 
Cern, de large Hadron Collider, die 
op het instituut worden verwerkt en 
geanalyseerd. 

Het datacenter moet per jaar 
ongeveer 9 petabyte aan 
gegevens verwerken en de 
applicaties met de hoogste 
prioriteit zijn hoge-energiefysica, 
astrofysica, kosmologie en 
medische beeldvorming. PiC 
draagt de technologieën voor 
gegevensbeheer over naar andere 
onderzoeksterreinen en is een 
tier One ‘centre of excellence’ 
dat Spanje in staat stelt om deel 
te nemen aan europese projecten 
voor de ontwikkeling van de 

internationale griD-infrastructuur 
voor wetenschap en technologie.

als gevolg van de omvangrijke 
verzamelingen van gegevens 
die bij PiC worden verwerkt en 
opgeslagen moest de gehele 
it-infrastructuur van de locatie 
opnieuw worden beoordeeld. 
er werd geadviseerd om zowel 
de actieve apparatuur als de 
bekabelingsinfrastructuur te 
upgraden om zo te komen tot een 
toekomstbestendige faciliteit die 
snel kan reageren op groei. PiC 
is van plan om te migreren naar 
40/100 gb/s en heeft Siemon 
gevraagd om voor het datacenter 
een nieuwe structuur voor 
gestructureerde bekabeling te 

ontwikkelen die deze vooruitgang 
ondersteunt. 

Siemon heeft een end-of-row-
configuratie voorgesteld, waarbij 
de switching aan het eind van 
de rij racks wordt geplaatst, met 
patchpanelen waarmee elke 
server kan worden verbonden 
met elke poort van de switch. 
Dankzij dit design kan het gebruik 
van switchpoorten worden 
geoptimaliseerd en zijn de totale 
switchingkosten voor PiC verlaagd. 
bovendien is waardevolle rack- en 
kabelgootruimte vrijgemaakt.

“We moeten snel en wendbaar zijn en over flexibele capaciteit 
beschikken om aan de behoeften van onze bestaande én 
toekomstige gebruikers te voldoen.  Siemon heeft deskundige 
ondersteuning geboden zodat ons datacenter dynamisch kan 
opereren en we zijn zeer onder de indruk van zowel het intelligente 
ontwerp als de kwaliteit en de prestaties van de glasvezeloplossing.”
IT Manager bij PIC, Vanessa Acín

CASESTUDIE

Siemon, wereldwijd leverancier 
van infrastructuuroplossingen, 
is door Port d’informació 
Científica (PiC) verkozen 
om het wetenschappelijke 
datacenter te upgraden 
naar OM3-glasvezel voor 
toekomstige migratie naar 
40/100 gb/s.

Lees meer

Het team van Port d’informació 
Cientifca ondersteunt groepen 

die aan projecten werken 
die veel rekenkracht vergen 

voor het analyseren van 
enorme verzamelingen van 
gedistribueerde gegevens.
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UPDATE VAN STANDAARDEN PRODUCTINTRODUCTIE

Siemon, een toonaangevende leverancier van netwerkinfrastructuuroplossingen, 
heeft zijn ruime assortiment trunking-glasvezeloplossingen uitgebreid met 
XglO™ razorCore™-systemen. De razorCore-kabels van Siemon hebben 
een aanzienlijk gereduceerde kabelbuitendiameter (OD) voor maximale 
ruimtebesparing en een geoptimaliseerde luchtstroom.

XglO razorCore-systemen zijn 
leverbaar in OM3 en OM4 laser-
optimised multimode-glasvezel en 
bieden een efficiënt, kosteneffectief 
alternatief voor afzonderlijke in het 
veld afgemonteerde componenten. 
Doordat de prestaties van in de 
fabriek afgemonteerde systemen 
worden gecombineerd met de 
gereduceerde buitendiameter van 
Siemon’s razorCore-glasvezel, 
staan deze nieuwe systemen garant 
voor superieure betrouwbaarheid 
en optimaal ruimtegebruik in 

datacenters, San’s (Storage area 
networks) en lan’s (local area 
networks), terwijl ze bovendien 
tot 75 procent sneller kunnen 
worden geïmplementeerd dan 
met traditionele, in het veld 
afgemonteerde kabels het geval 
is. De nieuwe XglO razorCore-
systemen zijn compatibel met alle 
glasvezelbehuizingen van Siemon 
en zijn voorzien van een optionele 
ingekapselde beschermingskous met 
trekoog om de glasvezels tijdens de 
installatie volledig te beschermen.

“toen we een glasvezeloplossing 
kozen voor onze datacenters, zochten 
we een oplossing die volledig 
schaalbaar is en die maximale densiteit 
toelaat,” vertelt onze klant Jean 
françois tremblay, datacentermanager 
bij Orange business Services (een 
dochteronderneming van france 
telecom), die onlangs XglO 
razorCore-trunking-glasvezelsystemen 
heeft geïnstalleerd. 

Nieuw uit de Siemon Blog Siemon introduceert XGLOTM 
RazorCoreTM-trunking-
glasvezelkabelsystemenna de kwestie gedurende 

drie vergadercycli te hebben 
besproken, heeft de tia tr-42.7 
Copper Cabling Subcommittee 
“categorie 8” aangenomen als 
de naam van hun balanced 
twisted-pair bekabelingssysteem 
van de volgende generatie, dat 
momenteel wordt ontwikkeld 
om 40gb/s-transmissie in een 
2-connectorkanaal over een 
afstand van korter dan 100 meter 
te ondersteunen.  

De vraag hoe dit nieuwe systeem 
moest worden genoemd lag 
veel subcommissieleden na 
aan het hart en zowel voor- als 
tegenstanders van de nieuwe 
naam hebben hun standpunten 
met grote vasthoudendheid 
bepleit. De echte vraag is echter 
alleen hoeveel verwarring 
de naam categorie 8 voor de 
branche zal opleveren.

it-managers en eindgebruikers die 
onlangs hebben gehoord van de 
meest recente “categorie 8” van tia 
kunnen gerust zijn: er is inderdaad 
een bestaande op standaarden 
gebaseerde categorie 7a.

na veel discussie heeft de tia 
(telecommunications industry 
association) tr-42.7 Copper 
Cabling Subcommittee onlangs 
“categorie 8” aangenomen als 
de naam van hun balanced 
twisted-pair bekabelingssysteem 
van de volgende generatie, dat 
uiteindelijk 40gb/s-transmissie in 
een 40-connectormodel over een 
afstand van korter dan 100 meter 
moet ondersteunen. 

bij alle onlangs gepubliceerde 
tia tr-42-standaarden is in de 
inleidende tekst een zogeheten 
rentmeesterschapsclausule 
opgenomen.  Op deze manier wil de 
tr-42 telecommunications Cabling 
Systems Committee iedereen ervan 
doordringen dat:

 Ontwerp en installatie van 
telecommunicatie-infrastructuur 
van invloed zijn op het verbruik van 
grondstoffen, dat op zijn beurt weer 
gevolgen heeft voor ons milieu

 De levenscyclus van de 
bekabelingsinfrastructuur van 
een gebouw doorgaans meerdere 
decennia duurt 

Het grote Cat 
8-debat van TIA

Ja, IT-manager, er 
is een categorie 
7A, en die 
communiceert 
beter

Nieuwe TIA 
Subcommittee 
richt zich op IT-
duurzaamheid

Lees meer Lees meer Lees meer
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installatie volledig te beschermen.

“toen we een glasvezeloplossing 
kozen voor onze datacenters, zochten 
we een oplossing die volledig 
schaalbaar is en die maximale densiteit 
toelaat,” vertelt onze klant Jean 
françois tremblay, datacentermanager 
bij Orange business Services (een 
dochteronderneming van france 
telecom), die onlangs XglO 
razorCore-trunking-glasvezelsystemen 
heeft geïnstalleerd. 

Nieuw uit de Siemon Blog Siemon introduceert XGLOTM 
RazorCoreTM-trunking-
glasvezelkabelsystemenna de kwestie gedurende 

drie vergadercycli te hebben 
besproken, heeft de tia tr-42.7 
Copper Cabling Subcommittee 
“categorie 8” aangenomen als 
de naam van hun balanced 
twisted-pair bekabelingssysteem 
van de volgende generatie, dat 
momenteel wordt ontwikkeld 
om 40gb/s-transmissie in een 
2-connectorkanaal over een 
afstand van korter dan 100 meter 
te ondersteunen.  

De vraag hoe dit nieuwe systeem 
moest worden genoemd lag 
veel subcommissieleden na 
aan het hart en zowel voor- als 
tegenstanders van de nieuwe 
naam hebben hun standpunten 
met grote vasthoudendheid 
bepleit. De echte vraag is echter 
alleen hoeveel verwarring 
de naam categorie 8 voor de 
branche zal opleveren.

it-managers en eindgebruikers die 
onlangs hebben gehoord van de 
meest recente “categorie 8” van tia 
kunnen gerust zijn: er is inderdaad 
een bestaande op standaarden 
gebaseerde categorie 7a.

na veel discussie heeft de tia 
(telecommunications industry 
association) tr-42.7 Copper 
Cabling Subcommittee onlangs 
“categorie 8” aangenomen als 
de naam van hun balanced 
twisted-pair bekabelingssysteem 
van de volgende generatie, dat 
uiteindelijk 40gb/s-transmissie in 
een 40-connectormodel over een 
afstand van korter dan 100 meter 
moet ondersteunen. 

bij alle onlangs gepubliceerde 
tia tr-42-standaarden is in de 
inleidende tekst een zogeheten 
rentmeesterschapsclausule 
opgenomen.  Op deze manier wil de 
tr-42 telecommunications Cabling 
Systems Committee iedereen ervan 
doordringen dat:

 Ontwerp en installatie van 
telecommunicatie-infrastructuur 
van invloed zijn op het verbruik van 
grondstoffen, dat op zijn beurt weer 
gevolgen heeft voor ons milieu

 De levenscyclus van de 
bekabelingsinfrastructuur van 
een gebouw doorgaans meerdere 
decennia duurt 

Het grote Cat 
8-debat van TIA

Ja, IT-manager, er 
is een categorie 
7A, en die 
communiceert 
beter

Nieuwe TIA 
Subcommittee 
richt zich op IT-
duurzaamheid
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