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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



HellermannTyton is fabrikant van Innovatieve Connectivity Oplossingen 
voor zowel LAN als WAN. Daarnaast hebben wij een zeer sterke footprint 
in de Electrical market, OEM, MRO en Automotive industrie. 
 
Op het gebied van LAN-bekabeling produceren wij naast de traditionele 
gekende oplossingen een uniek pre-terminated plug & play bekabelings-
concept.  



Agenda 

• Architecturen 

• Huidige en nieuwe standaarden 

• De traditionele weg vergeleken met  
Pre-terminated bekabelen  



Uitgangspunten 

• Databekabeling is nu eenmaal nodig in   
een datacenter 

• Traditioneel gezien was dit een statische 
oplossing en kostenpost 

• Met de huidige mogelijkheden is dit deel 
veranderd in een zeer dynamisch onderdeel 
van de gehele datacenter opbouw 



Verschillende architecturen 

Er is geen goed of fout.  Verschillen worden 
slechts gebruikt om de situatie te optimaliseren 

 

• End of Row 

• Middle of row 

• Top of Rack 



Verschillende architecturen 

End of Row 
 

 

 

 

 

  

 

                                                      

• Typisch bij colocatie en korte rijen racks 

• + centraal rack van waaruit gepatched wordt  

• - alles moet door de zelfde goot 

 



Verschillende architecturen 

Middle of Row         

 
  

 

                

• Typisch bij colocatie en lange rijen racks 

• + centraal rack van waaruit gepatched wordt  

• + minder volle goten 

 



Verschillende architecturen 

Top of rack  
 

 

 

 

                 

• Typisch bij corridors,  
gereserveerd voor één gebruiker 

• + patch in een backbone van de corridor  
welke naar een centraal patch rack binnen  
of buiten de corridor gaat 

 

 



Huidige standaarden 

  
 

Verschillen in netwerkkabel 

 

• CAT5E - Snelheden tot 1000 Mbit/s - geschikt voor Gigabit – 100MHz 

 

• CAT6 - Snelheden tot 1000 Mbit/s - geschikt voor Gigabit maar kan meer 
data tegelijkertijd verwerken dan CAT5E – 250MHz 

 

• CAT6A - Snelheden tot 10000 Mbit/s - 10 Gigabit kabel – 500MHz 

 

• CAT7 - Snelheden tot 10000 Mbit/s - 10 Gigabit kabel – 1000MHz 

 

De totale lengte van koper bekabeling mag volgens de standaard  

niet meer dan 100 meter bedragen. 



Huidige standaarden 

Twee getallen, snelheid en frequentie hoe lees ik dat? 
 
De transport snelheid is voor beide kabels gelijk  bv 1 Gb, 
(cat5e en Cat6) echter de bandbreedte verschilt.  
Dit is te vergelijken met een twee- en vierbaans snelweg,  
op beide is een bepaalde snelheid toegestaan. 
Het verschil: op de vierbaans weg kunnen meer auto’s 
tegelijk verplaatsen. 



Huidige standaarden 
glasvezel 



Nieuwe standaarden 

• Ontwikkelingen liggen momenteel bij  
koper-toepassingen 
 

• Category 7   
 

• Category 8 

 



Nieuwe standaarden 

Category 7  
 
• Class F (ISO) – bekrachtigd in2002 
• 600 MHz – 3 keer de bandbreedte van Cat 6 
• Elk paar electrisch geisoleerd 
• STP (geen UTP of FTP versie van Class F/Cat 7) 
• Nieuwe connectoren Tera & GG-45 connector 
• GG-45 connector is mechanisch 
 koppelbaar met de RJ45 (8P8C)  

 



Nieuwe standaarden 

  

 
 

Parameter CAT 6A CAT 7 

Maximum Frequency 

(usable PSACR) 
500MHz 600MHz 

Maximum Channel 
Length 

100m 100m 

Theoretical Maximum 
Bandwidth (Bits/Sec)1 

18Gb/s (U/UTP) 

28Gb/s (F/UTP) 
37Gb/s (S/FTP) 

Protocol Supported 10GBase-T 10GBase-T 

Cable Type 
F/FTP or U/FTP or 

U/UTP 
S/FTP (PiMF) 

Connector Type 
Industry Standard 

RJ45 

Proprietary 

GG45 (Nexans) 

TERA (Siemon) 

Backwards 
Compatibility to Cat 6 
& Cat 5E 

YES 
GG45 – YES 

TERA – NO 



Nieuwe standaarden 

Trend 

De prijs van een glasvezelnetwerk   

daalt richting kopernetwerken 

  
Note: de kosten van een Cat6A-netwerk nu reeds vergelijkbaar met glasvezel. 

Prijzen actieve apparatuur zullen dalen 



Toekomst van databekabeling  
in een datacenter 

 

• pre-terminated bekabelen 

 

 



Toekomst van databekabeling  
in een datacenter 

 

• pre-terminated bekabelen 

• Pre-terminated, vooraf afwerken en meten 

 

 



Toekomst van databekabeling  
in een datacenter 

 

• pre-terminated bekabelen 

• Pre-terminated, vooraf afwerken en meten 

• Een compleet patchpaneel  vooraf afwerken is 
mogelijk 

 

 



Toekomst van databekabeling  
in een datacenter 

 

• pre-terminated bekabelen 

• Pre-terminated, vooraf afwerken en meten 

• Een compleet patchpaneel  vooraf afwerken is 
mogelijk 

• We kunnen nog een grote stap voorwaarts 

 

 



Toekomst van databekabeling  
in een datacenter 

 

 

• Een pre-terminated schaalbare oplossing 

 

 



Pre-terminated bekabelingsconcept 

 

 

 



De traditionele weg van  
bekabelen vs de toekomst 

 

 



Pre-terminated bekabelingsconcept 

Nader bekeken 

 

• Kostenpost of toch ook investering? 

• Wensen en doelen 

• Uw voordeel 

• Realisatie van het project 

• Behaalde resultaat 

 

 

 



Pre-terminated bekabelingsconcept 

 

Kostenpost of toch investering? 

 

Investering natuurlijk, er wordt immers met 

de actieve verbindingen geld verdiend. 

 

 



Realisatie Pre-terminated concept 

• Verschuiving naar voortraject 
 

• Leverancier maakt plan en offerte n.a.v. uw wensen  
 

• Na goedkeuring start productie in de fabriek 
 

• Vervolgens testen  en meten in de fabriek 
     

                2>> 



Realisatie Pre-terminated concept 

• U geeft aan op welk moment u de materialen verwacht 
 

• Na levering legt u zelf of een daarvoor door u aangewezen 
partij de bekabeling in de racks als een Plug & Play systeem 
 

De tijdsbesparing tijdens montage kan  
hierdoor oplopen tot wel 85%.  

 
<<1 



Realisatie Pre-terminated concept 
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Realisatie Pre-terminated concept 

Een stap terug, het inmeten van de kabellengte. 
 

• Nauwkeurigheid is hierbij het key woord 

• Veranderen achteraf niet mogelijk 

• Laat u adviseren door leverancier of fabrikant 

• Eventuele overlengte is vaak gemakkelijk weg te werken. 



Resultaat Pre-terminated concept 

 

 

    Voordelen Installateur: 

  Minder mensen nodig, reistijd ect 

  Meer projecten in minder tijd 

  100% fabriek getest 

  Opleverdatum altijd haalbaar 

    Voordelen Eindklant: 

  75-85% reductie van de installatietijd 

  Flexibel, koper en glas op 1 HE 

  100% kwaliteit controle 

  Zekerheid betreffende levering en performance 

  Zelf verandering kunnen doorvoeren, MAC’s       

  25 jaar garantie 

  100% duurzaam, hergebruik altijd mogelijk 

  Korte doorlooptijd van het project.   



Voorbeelden 

 

 

 

 

 



Contactgegevens 

• Bedrijfsnaam   HellermannTyton B.V. 

• Adres     Vanadiumweg11-c 

• Telefoon    +31 (0)33-4600690 

• E-mail     info@hellermannTyton.nl 

• Web     www.HellermannTyton.nl 

• Standnummer  22  



Deze lezing werd u aangeboden door: 


