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Toekomstbestendige backbone
in data-center provinciehuis
OPLOSSING VAN HTC INTERNATIONAL EN DÄTWYLER VOORZIET IN INSTALLATIE BINNEN ZES WEKEN
Het provinciehuis van NoordBrabant heeft een volledig
nieuw data-center en backbone
infrastructuur in gebruik genomen. Groeiende opslageisen,
beveiliging, snelheid en continuïteit lagen ten grondslag aan
de noodzaak om een modern,
krachtig data-center in het provinciehuis te bouwen en te verbinden met glasvezel- en koperbackbone verbindingen.
Gedurende het aanbestedingsproces was creativiteit en oplossingsgerichtheid van groot
belang. Om dit te bewerkstelligen heeft HTC International
gebruikgemaakt van de producten en maatwerk oplossingen
van Dätwyler. De installatie is
vorig jaar binnen de afgesproken projecttijd overgedragen
aan de opdrachtgever, die erg
tevreden is met het nieuwe
data-center en inmiddels ook
enkele veiligheidstoepassingen
en gebouwautomatisering heeft
geïntegreerd in het netwerk.
Ook de samenwerking tussen
HTC International en Dätwyler
verliep prima, vanaf de ondersteuning bij de productkeuze tot
aan tijdige leveringen, zonder
gebreken.
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een 12-vezels, slechts 2,6 mm dikke,
OM4-multimode glasvezelkabel van
het type S-Micro. Daarnaast was nog
500 meter 24-vezels OS2 minikabel
nodig voor provider connectiviteit.
Door deze combinatie oplossing werd
de installatie, die vooral in de toren
van het gebouw anders heel veel tijd
gekost zou hebben, vergemakkelijkt.
Op de etages in de patchkasten zijn
de glasvezel minikabels afgemonteerd
in 60 uitschuifbare spliceboxen van
het type OV-A. Deze leverde Dätwyler
voor het grootste deel geassembleerd
met 24 LCD-adapters (multi mode),
een aantal ook met 6 SCD-adapters
(single mode), en pigtails. Een evenredig aantal rangeerpanelen maakt de
installatie ook op de etages bijzonder
overzichtelijk.
Parallel aan alle fiberverbindingen in
de backbone van het data-center zijn
ook ongeveer 1000 koperaansluitingen gerealiseerd. Tachtig procent van

In het data-center van het provinciehuis van Noord-Brabant werden meer dan 100 stuks MPO-kabels met benodigde
MPO-cassettes van het type 2xMTP met 6xLCQ in zo’n 60 speciale 1HE-panelen van Dätwyler gebouwd.
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