
Kasten voor een veilige en betrouwbare werking van 
uw it-uitrusting

Wanneer u een Interxion datacenter kiest om uw 
uitrusting onder te brengen, kunt u vertrouwen op onze 
uiterst veilige faciliteiten met uitzonderlijke waarden voor 
stroombeschikbaarheid, redundantie en connectiviteit.

Voedingsflexibiliteit, uitzonderlijke connectiviteit en beveiliging ondersteunen al onze 
colocatieproducten voor ondernemingen, cloud- en serviceproviders, ongeacht 
hun omvang. We bieden diverse opties aan om uw uitrusting onder te brengen, van 
individuele kasten tot kooien en private ruimtes met extra beveiligingslagen. Onze 
producten zijn gestandaardiseerd voor al onze datacentercampussen. Ongeacht of u 
gebruik maakt van één faciliteit of een internationale ontplooiing wenst – u kunt altijd 
rekenen op dezelfde functies, dezelfde beveiliging en dezelfde serviceniveaus in onze 
Europese aanwezigheid. 

Onze hele en halve kasten hebben afgesloten zijkanten met vergrendelbare deuren 
vooraan en achteraan voor fysieke beveiliging. Alle kasten worden geleverd met 
volledige afdekpanelen en worden geïnstalleerd in een configuratie met koude gang en 
geoptimaliseerd luchtstroombeheer om de energie-efficiëntie te maximaliseren en een 
hoge vermogensdensiteit toe te laten. 

Elke eerste bestelde kast is voorzien van een voorbedraad aansluitpaneel met uw 
keuze van transportmedium naar de Meet Me Room (MMR) van het datacenter. 
Op die manier brengt u een aanwezigheid in de MMR tot stand als voorbereiding 
op een snelle en efficiënte installatie van Cross Connects naar uw klanten, partners 
en leveranciers. Onze omgevingscontroles en SLA’s voldoen aan de ASHRAE 
2011-richtlijnen voor rekenefficiëntie, prestaties, apparatuur beschikbaarheid, energie-
efficiëntie en PUE-optimalisering.

KASTEN HELE EN HALVE 
Industriële kwaliteit, veilig, standaard met  
koude gang

Product Fact Sheet

INTERXION-KASTEN 

 ■ Beveiliging. Gelaagde fysieke 
toegangscontrole, vergrendelbare 
kasten met volledig afgesloten 
zijkanten, kooien met wanden van 
platen, metalen gaas of metalen 
panelen.

 ■ Energie-efficiëntie. Koude 
gangen, volledige afdekpanelen, 
verzegelde vloeropeningen voor 
optimaal luchtstroombeheer en 
PUE-controle.

 ■ Robuuste serviceniveaus. 
Omgevingswaarborgen 
overeenkomstig de ASHRAE 
2011-specificaties voor 
ingangstemperatuur en vochtigheid.

 ■ Rijk aan functies. Pan-Europese 
beschikbaarheid, ruime keuze aan 
voedingsopties, ondersteuning 
door onze Hands & Eyes-service.



U kunt altijd op ons 
rekenen

Of u nu bijstand nodig hebt voor 
voedings- of rackconfiguraties of 
ondersteuning voor uw actieve kit 
wenst, we staan altijd tot uw dienst. 
Onze dienstverlening omvat sterke 
SLA’s, 24/7 ondersteuning via ons 
European Customer Service Center 
(ECSC), lokale Hands & Eyes-diensten 
en selfservice-ondersteuning en 
administratie via ons Customer Portal.

Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is een 
toonaangevende leverancier van 
carrier- en cloudneutrale colocatie 
datacenterdiensten in Europa die klanten 
vanuit 40 datacenters in 11 Europese 
landen bedient. De uniform ontworpen, 
energie-efficiënte datacenters van 
Interxion voorzien de klant van een 
omvangrijke beveiliging en uptime voor 
zijn kritische toepassingen. Met meer 
dan 600 connectiviteitsproviders, 21 
Europese internet exchanges en de 
meeste toonaangevende cloud- en 
digitale mediaplatformen heeft Interxion 
connectiviteits-, cloud-, content- en 
financiële hubs gecreëerd voor groeiende 
klantgemeenschappen. Meer informatie 
vindt u op  
www.interxion.com

 Het Interxion-kastassortiment  
Onze bekroonde colocatie infrastructuur vormt de fundering voor ondernemingen 
en serviceproviders. Onze datacenters hebben een gediversifieerd klantenbestand 
aangetrokken en gemeenschappen gecreëerd. Ze brengen bedrijven samen die actief 
zijn in dezelfde sector, zodat ze van een snelle en budgetvriendelijke interconnectiviteit 
kunnen genieten en waardevolle bedrijfsrelaties kunnen uitbouwen. 

Met de door Interxion aangeboden kastopties kunnen onze klanten hun IT-
apparatuur en interconnecties in onze datacenters comfortabel en veilig gebruiken en 
onderhouden. 

 ■ Flexibiliteit. De eerste kast is uitgerust met een voorbekabeld aansluitpaneel 
naar de Meet Me Room.

 ■ Beveiliging. Gelaagde fysieke beveiliging en strikte toegangscontrole, 
vergrendelende deuren met metaalgaas vooraan en achteraan, met volledig 
afgesloten zijpanelen.

 ■ Naleving. Fysieke beveiligingsvoorzieningen voor organisaties die regelgeving 
moeten naleven.

 ■ Betrouwbaarheid. ASHRAE 2011-omgevingscontroles, gescheiden data- en 
voedingskabels voor EMI-mitigatie.

 ■ Energie-efficiëntie. Standaard configuratie met koude gang, afdekpanelen, 
verzegelde vloeropeningen voor optimaal luchtstroombeheer. 

 ■ Klantervaring. Gestandaardiseerde producten in alle Interxion-datacenters, wat 
tijd bespaart en de efficiëntie verhoogt

Cross Connects

Wanneer u gebruik maakt van een Interxion carrier- en cloudneutraal datacenter, kunt 
u de netwerkingskosten tot een minimum beperken, de latentie significant verminderen 
en de werking van toepassingen verbeteren door gebruik te maken van de Interxion 
Cross Connect portfolio. 

Deze verbinden u rechtstreeks met de ruimste keuze aan nationale en internationale 
connectiviteitsleveranciers in Europa en met eender welke Interxion klant die in 
hetzelfde datacenter, dezelfde campus of dezelfde stad coloceert. 

Al onze interconnectiviteit loopt via een gecentraliseerde Meet Me Room in elk 
datacenter, zodat onze bedrijfsgemeenschappen kunnen genieten van een minimale 
latentie. De Meet Me Rooms zijn veilig en privaat, met rigoureus uitgevoerd 
kabelbeheer en ondersteund door opmerkzaam onderhoud.

www.interxion.com
customer.services@interxion.com
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