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HOUSING COOLING POWER & CONNECTIVITYMONITORING

De rol van datacenters verandert snel, 
gedreven door onder meer de cloud, 
datagroei en IT-kostenreductie. In de 
datacenteromgeving vindt een significant 
hogere dynamiek plaats. Dit zorgt voor 
nieuwe uitdagingen als het gaat om het 
design en het toekomstbestendig maken 
van datacenterinfrastructuren. 

Het bouwen van een datacenter vraagt 
om een hoge mate van flexibiliteit en een 
modulaire aanpak om in te kunnen spelen 
op de steeds veranderende behoeften 
vanuit de markt. Ook worden projecten 
steeds complexer door de toenemende 
globalisering. De steun van een goed 
geïnformeerde, betrouwbare partner 
is daarbij essentieel. Legrand biedt u, 
samen met datacenterspecialist Minkels, 
wereldwijde expertise en een enorm 
scala aan duurzame en innovatieve 
datacenteroplossingen. 

De verregaande samenwerking 
tussen Legrand en Minkels 
maakt het implementeren van 
datacenterinfrastructuur voor de 
klant eenvoudiger, maar leidt ook tot 
kostenefficiëntie. Slechts één leverancier 
die een complete oplossing biedt. De 
synergie tussen de producten van Legrand 
en Minkels is groot door de combinatie 
van ‘best of both worlds’. Terwijl Minkels 
geïntegreerde datacenteroplossingen 
biedt – inclusief energie-efficiënte 
behuizing, koeling, monitoring en 
stroomverdeling – is Legrand specialist 
met bewezen technologieën op het gebied 
van gebouwgebonden infrastructuur (met 
o.a. schakel- en verdeelinrichtingen, 
kabeldraagsystemen, LCS³ datanetwerken, 
UPS-systemen en railkokersystemen).

MINKELS IS DE SPECIALIST VOOR DE ‘WHITE SPACE’ 
Minkels is een vooraanstaande Europese fabrikant en wereldwijd 
leverancier van duurzame datacenteroplossingen. De producten 
vallen op dankzij innovatie en flexibiliteit. Klanten zijn altijd 
verzekerd van de nieuwste datacentertechnologieën. Minkels 
biedt modulaire oplossingen voor:

• Housing
• Cooling
• Monitoring
• Power & Connectivity 

LEGRAND IS DE SPECIALIST VOOR DE ‘TECHNICAL SPACE’
Legrand is een wereldwijde specialist op het gebied van 
gebouwgebonden (IT-)infrastructuur met o.a.:
• Schakel- en verdeelinrichtingen
• Kabeldraagsystemen
• UPS-systemen 
• Railkokersystemen 
• LCS³ datanetwerken 

Modulaire,  
geïntegreerde 

datacenter-                
oplossingen

De ‘WHITE SPACE’ is de ruimte die beschikbaar is voor de IT-infrastructuur, 
het hart van het datacenter!

De ‘TECHNICAL SPACE’ is een gebouwgebonden ondersteunende 
infrastructuur en is onlosmakelijk verbonden met de ‘White Space’.
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MODULAIRE, ENERGIE-EFFICIËNTE 
DATACENTEROPLOSSINGEN 

13. SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

9. CABLOFIL DRAADGOTEN / P31 OFT

11. RAILKOKERSYSTEMEN

12. LCS³ DATAOPLOSSINGEN

10. EZ-PATH

LEGRAND

8. UPS1
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3. PATCH- EN SERVERRACKS

7. POWER DISTRIBUTION UNITS

1.  AISLE CONTAINMENT OPLOSSINGEN

2. CO-LOCATIE KASTEN

MINKELS

4. ROW-BASED KOELING - H2O

5. ROW-BASED KOELING - DX 

6. MONITORING

Legrand biedt samen met dochteronderneming 
Minkels duurzame datacenteroplossingen. 
De kernwaarden modulariteit, flexibiliteit & 
energie-efficiëntie zijn doorgevoerd in het 
uitgebreide productportfolio. Dit garandeert 
dat klanten altijd profiteren van de laatste 
datacentertechnologieën; modulaire 
oplossingen die volledig zijn afgestemd op de 
individuele en veranderende behoefte van de 
datacenterinfrastructuur. 

De synergie tussen de producten van Legrand en het 
oplossingsportfolio van Minkels is groot. Terwijl Minkels binnen 
de internationale datacentermarkt een leidende speler is, een 
sterk en solide merk met geïntegreerde datacenterconcepten 
inclusief energie-efficiënte behuizing, koeling, monitoring 
en stroomverdeling, is Legrand een wereldwijde specialist 
met bewezen technologieën op het gebied van – veelal 
gebouwgebonden – elektrische installaties. 
 

DE MODULAIRE DATACENTEROPLOSSINGEN 
VAN MINKELS EN DE PRODUCTEN VAN 
LEGRAND VULLEN ELKAAR GOED AAN.



De Next Generation Corridor® is het ultieme 
antwoord op de alsmaar toenemende vraag 
naar flexibele en modulaire oplossingen voor 
een energie-efficiënt datacenter design. De 
Next Generation Corridor van Minkels scheidt 
luchtstromen in datacenters op energie-
efficiënte wijze.

1  MINKELS NEXT GENERATION CORRIDOR

De modulaire UPS-systemen bieden 
datacenters een modulaire UPS-oplossing, 
met 20 tot 480 kVA stroomvermogen, voor 
een ononderbroken stroomvoorziening 
met uptime-garanties. Het UPS-systeem 
is een zeer energie-efficiënte oplossing 
die 2N stroomvoorziening kan bieden; een 
maximale beveiliging tegen stroomuitval. Het 
is een sterk modulaire oplossing, met onder 
andere power- en accumodules die separaat 
verwisseld kunnen worden en een te faseren 
opbouw van stroomvermogen.

8  LEGRAND UPS

PRODUCTPORTFOLIO
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De gecompartimenteerde co-locatiekasten van 
Minkels zijn ideaal om meerdere eindklanten 
veilig van elkaar gescheiden in een kast te 
kunnen combineren.

2  MINKELS CO-LOCATIEKASTEN

VariCondition-DX is een makkelijk te installeren, 
energie-efficiënte koeloplossing. Deze koel-
oplossing is geschikt om tussen de 19”-racks 
te plaatsen. De koellucht wordt direct bij uw 
kostbare IT-apparatuur gebracht. Het is hier niet 
noodzakelijk een verhoogde vloer te installeren. 
Het product is bedoeld om op een professionele 
en betrouwbare wijze uw IT-apparatuur te 
koelen en is door precisiekoeling een veel beter 
alternatief voor traditionele comfortkoeling.

5  MINKELS ROW-BASED KOELING - DX

Kijk voor meer informatie in onze datacenterbrochures: 
WWW.MINKELS.COM/NL/DOWNLOADS of
WWW.LEGRAND.NL

THE GLOBAL SPECIALIST  

IN ELECTRICAL AND DIGITAL BUILDING INFRASTRUCTURES

DATA
CENTER
INTEGRATED 
SOLUTIONS

POWERED BY EXPERTS

De draadgoot biedt diverse mogelijkheden voor 
verticaal kabelbeheer in de kast.

9  LEGRAND CABLOFIL DRAADGOTEN

Met EZ-Path heeft u een brandveilige oplossing 
voor kabeldoorvoering bij muren en vloeren. 
Wanneer er sprake is van brand zal het schuim 
dat de EZ-Path bevat zich volledig uitzetten 
waardoor de brand niet kan overslaan.

10  LEGRAND EZ-PATH

De Legrand schakel- en verdeelinrichtingen 
tot 6300 Ampère bieden u ongekende 
mogelijkheden op het gebied van 
laagspanningsverdelers en componenten 
voor utiliteit, datacenters en industrie. Veilige 
producten met een betrouwbare kwaliteit die het 
hart vormen van uw installatie. 

De schakel- en verdeelinrichtingen voldoen 
aan de hoogste internationale kwaliteitseisen 
(kunnen conform gebouwd worden volgens IEC 
61439). Overzichtelijke installaties die compact 
zijn op te bouwen, maar eveneens voorzien zijn 
van doordachte details voor tijdsbesparing, 
veiligheid, gemak en ergonomie (mogelijkheid 
tot bouw-vorm 4b en servicegraad IS333).

13 LEGRAND SCHAKEL- EN VERDEELINRICHTINGEN

Minkels biedt samen met Legrand een volledig 
op de markt afgestemd productgamma, die niet 
alleen voldoen aan uw wensen vandaag, maar 
ook aan uw behoeften van morgen. Het Minkels 
Power & Connectivity portfolio omvat een 
complete lijn van datacenter stroomverdeling 
oplossingen.

7  POWER & CONNECTIVITY

De Minkels Free Standing Corridor® is een ultra 
modulair en kostenefficiënt zelfdragend ‘Aisle 
containment’ systeem. Dit zelfdragende systeem 
biedt ‘pay-as-you-grow’ mogelijkheden voor 
de  energie-efficiënte scheiding van warme en 
koude luchtstromen (direct dezelfde energie-
efficiëntie als een regulier Corridor-systeem 
mét racks). Investeringen in racks kunnen 
voortaan gespreid worden.   

1  MINKELS FREE STANDING CORRIDOR

VariCondition-H2O helpt u om high density 
uitdagingen zo energiezuinig en kostenefficient 
mogelijk op te lossen. Deze ‘row based’ 
koelunits worden geplaatst tussen de 
19”-(server)racks en bieden op zeer efficiënte 
en flexibele wijze betrouwbaar koelvermogen. 
De Minkels VariCondition-H2O producten 
kenmerken zich door flexibiliteit. Voorbeeld 
hiervan zijn de mogelijkheden met betrekking 
tot het scheiden en optimaliseren van 
luchtstromen in en om de 19”-racks.

4  MINKELS ROW-BASED KOELING - H2O

De patch- en serverracks van Minkels zijn zeer 
geschikt voor de inbouw van (blade) servers, 
switches, patch panels, routers en storage-
apparatuur. U kunt een keuze maken uit het 
standaardassortiment, maar ook eenvoudig zelf 
een rack configureren met behulp van digitale 
tools. De racks zijn verkrijgbaar in verschillende 
hoogte-, breedte- en dieptematen.

3  MINKELS PATCH- EN SERVERRACKS

Minkels biedt een breed scala van Monitoring- &
Managementoplossingen. Deze 
variëren van eenvoudige power- of 
omgevingsmonitoringsoplossingen
naar volledig geïntegreerde
datacentermonitoringsystemen en -software.

6  MINKELS MONITORING

Het railkokersysteem met slimme aftakkasten 
kan op een flexibele manier worden 
geconfigureerd in klantspecifieke Corridor-
lay-outs in datacenters. Het systeem biedt een 
datacenterstroomverdelinginfrastructuur voor 
stroomvermogens variërend van 160 ampère (A) 
tot 1.000 ampère (A). Het systeem is eenvoudig 
te upgraden als de bestaande installatie moet 
worden uitgebreid.

11  LEGRAND RAILKOKERSYSTEMEN

Glasvezeltechniek zorgt voor een zeer snelle 
betrouwbare verbinding. Legrand levert de losse 
glasvezel componenten, maar ook specifieke DC 
voorgemonteerde glasvezelverbindingen tussen 
bv twee server-kasten te maken. Er zijn b.v. 
Fan-out - Fan-out microkabels OM3 & OS2 met 
12 of 24 glasvezels en LC Duplex connectoren of 
met MTP – MTP microkabel OM3 & OS1/OS2.
De lengtes variëren van 10 tot 50 meter. 

12  LEGRAND GLASVEZEL



FOLLOW US
TOO ON

Minkels.com

Youtube.com/c/minkelshq

Twitter.com/Minkels_HQ

Facebook.com/Minkels

Linkedin.com/company/minkels
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MINKELS NETHERLANDS
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com

MINKELS BELGIUM
Vaartdijk 59

3018 Wijgmaal (Louvain)

t. +32 (0)16 44 2010

info-be@minkels.com

MINKELS SWITZERLAND
Riedstrasse 3-5

CH -6330 Cham

t. +41 (0)41 748 4060

info-ch@minkels.com

MINKELS UK
4th Floor, 25-26 Lime Street 

London, EC3M 7HR

t. +44 (0)1494 451706 

info-uk@minkels.com

MINKELS FRANCE
Bâtiment D2

19 Bd. Georges Bidault 

77183 Croissy Beaubourg 

t. +33 (0)164 61 61 91

info-fr@minkels.com

MINKELS INTERNATIONAL
Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com


