Click ’n Go
Structured Cabling Solutions

INTRODUCTIE
Compose Network Connections bv introduceert een oplossing waarmee u snel en eenvoudig
een kwalitatief hoogwaardige gestructureerde bekabelinginfrastructuur kunt aanleggen en
wijzigen in uw computerruimte.
Dit volledig geprefabriceerde concept is een modulair bekabelingsconcept voor zowel koper
als glasvezel. De prefabricage vindt plaats in een speciaal daarvoor ingerichte en
gecontroleerde productieomgeving. Alle materialen voldoen aan de eisen die gesteld worden
aan de performance conform geldende normen.
De geprefabriceerde trunks zijn afgemonteerd in cassettes. Deze cassettes zijn eenvoudig
en snel te plaatsen in een 19” cassette paneel. Het “Click ’n Go - Build as you Go” concept is
flexibel, schaalbaar en uitbreidbaar. Hierdoor sluit het concept naadloos aan op uw huidige
en toekomstige data bekabelingbehoefte.
Met het “Click ’n Go - Build as you Go” concept breidt u uw systeem snel en efficiënt uit
tegen de laagste kosten. Compose levert snel en op maat, afgestemd op uw situatie.
Met de introductie van dit concept toont Compose opnieuw haar innovatieve kracht. En
belangrijk: Het Click ’n Go concept is gericht op de toekomst!
En daar plukt u de voordelen van!

Compose - Click ’n Go Concept

Pagina 1 van 3

VOORDELEN









Cassettes zijn gemakkelijk in een cassettepaneel te plaatsen en te verwijderen.
Modulair en flexibel ten aanzien van Moves, Adds & Changes - “Build as you Go”.
Het concept wordt volledig geprefabriceerd geleverd. Op locatie slechts de cassettes in de
cassettepanelen klikken. De cassettes zijn verzegeld en de verbindingen hebben een
certificeringmeting ondergaan.
Uniek is het aspect van het openen en sluiten van de cassettes. Hierdoor zijn de
Cassettes ook achteraf aan te brengen. Dit in verband met beperkte doorvoer ruimte.
Systeem wordt in dit geval eenzijdig geprefabriceerd en op locatie gemeten.
Door prefab en eenvoudige montage een besparing tot 75% op traditionele installatie.
High Density fiber connecties mogelijk op 1HE.
Concept maakt het mogelijk om zowel glasvezel als koper op hetzelfde cassettepaneel te
combineren. Dit in verband met beperkte ruimte in het rack.
Concept is toekomst vast en geschikt voor bijvoorbeeld MPO/MTP.

FEATURES
• 19” cassettepaneel, 1 HE;
• Zwart geanodiseerd aluminium
• Cassette afmeting.: (BxDxH) 11x12,5x4 cm;
• Click ‘n Go cassettes in 19” cassettepaneel;
• Afneembaar deksel op cassette;
• Keystone formaat adapters / jacks;
• Maximaal 4 cassettes op 1 HE;
• Maximaal 6 koperverbindingen per cassette;
• Maximaal 24 koper op 1 HE;
• Koper Cat7, Cat6A, Cat6, Cat5e;
• Koper afgemonteerd op RJ45 Jacks;
• Maximaal 24 glasvezels per cassette (LC
connector);
• Maximaal 96 glasvezels op 1 HE;
• Prefab & 100% getest;
• Connectors LC, SC, E-2000;
• Vezeltypes multimode OM1, OM2, OM3 en OM4;
• Vezeltypes Singlemode OS1 en OS2.
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Order information
Subscription

Article code

Compose Click 'n Go

8123-xxx-xxxxx

MEER INFORMATIE
Indien u meer informatie wenst, aarzel dan niet om
contact op te nemen met:

COMPOSE NETWORK CONNECTIONS BV
Kometenplein 35
5215 MB ‘s – Hertogenbosch

T: +31 (0)73 – 553 13 70
F: +31 (0)73 – 551 70 03

www.compose.nl
info@compose.nl
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