
FlexFusion®-kast
Oplossingen voor een geconvergeerde 
infrastructuur

INNOVEREN
ONTWERPEN

TRANSFORMEREN

Versnel de implementatie met flexibele datacenterkasten



Wereldwijde strategische partnerschappen
Ons voortdurende streven naar uitmuntendheid en investeringen in onze wereldwijde strategische partnerschappen, 
zoals Cisco Systems, Dell/EMC, enz., stellen onze uiterst bekwame en deskundige teams voor verkoop, 
systeemengineering en technische ondersteuning in staat om kritieke uitdagingen van klanten aan te pakken, 
van probleemstelling tot oplossing.

Wereldwijde inzet voor kwaliteit 
Als industrieleider in innovatief design begrijpt Panduit dat kwaliteit de belangrijkste reden is dat onze wereldwijde 
klanten al zo lang onze datacenterkasten gebruiken. Oplossingen voor een geconvergeerde infrastructuur voldoen 
aan de hoogste kwaliteitsnormen en bieden tegelijkertijd superieure prestaties die zijn afgestemd op uw specifieke 
datacenterbehoeften. Met de flexibele ontwerpen en robuuste functies kunt u er zeker van zijn dat onze 
datacenterkasten de steeds groeiende eisen van uw netwerk aankunnen.



Datacenters blijven zich ontwikkelen en het is dus van cruciaal belang 
dat uw datakast maximale schaalbaarheid biedt. Met de groei van 
edge-datacenters en colocatiecenters moeten kasten niet alleen een 
flexibel ontwerp hebben, maar ook geconfigureerd kunnen worden 
voor unieke omgevingsbehoeften en apparatuur die de grenzen 
verleggen voor maximale koeling en stroomefficiëntie.

FlexFusion®-kasten bieden een uniek universeel platform voor alle 
soorten datacenters en servicebehoeften, zoals hyperscale-, edge- en 
multi-tenantdatacenters. Het modulaire concept en unieke kenmerken 
zoals een 80% geperforeerde deur voor een betere luchtstroom 
en een best-in-class draagvermogen van 1590 kg maakt de kast 
geschikt voor uw meest uitdagende installaties. Of ze nu voor server-, 
netwerk- of hybride toepassingen worden gebruikt, FlexFusion®-
kasten zorgen ervoor dat uw netwerken optimaal presteren.

Eigenschappen FlexFusion®-kasten

Prestaties
Beste statische belasting van 
1590 kg en rollende belasting 
van 1130 kg.

Maximale koeling 
80% open, geperforeerde 
deuren zorgen voor een 
maximale luchtstroom door 
de kast voor toepassingen 
met hoge temperaturen. 

Snelle implementatie
Eenvoudig aan te passen 
apparatuurrails, opklapbaar 
achterpaneel in het dak voor 
gemakkelijke toegang en zonder 
gereedschap te monteren verticaal 
kabelbeheerpaneel.

Schaalbaarheid
Zelf te configureren platform 
voor de klant om een complete 
geïntegreerde oplossing 
te creëren.

Verbindingen
De kasten en toebehoren zijn 
integraal verbonden zonder 
gebruik van aardingsdraden 
om een veilig en betrouwbaar 
netwerk tot stand te brengen.

Veelzijdigheid
De kast is verkrijgbaar in een groot 
aantal maten en met opties voor 
warme/koude gangen of thermische 
containment.

Maak kennis met de FlexFusion®-datacenterkasten: 
uw eerste keuze voor een geconvergeerde infrastructuur
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Eigenschappen Omschrijvingen

Toepassingen Universele constructie voor server-, netwerk- of andere hybride toepassingen

Hoogte 42, 45, 48 en 51 HE

Breedte 600, 700 en 800 mm

Diepte 1070 en 1200 mm

Kleur Zwart of wit

Belasting Statische belasting van 1590 kg/rollende belasting van 1130 kg

Deuren Enkele scharnierdeur vooraan/dubbele scharnierdeur achteraan

Deurperforatie 80% luchtstroomsnelheid

Vergrendelen* Keuze uit mechanisch/3-cijfercombinatie/SmartZone® Gen 5 intelligente hendel met en zonder 
toetsenpaneel. SmartZone®-hendels bevatten ook vochtigheidssensors.

Zijpanelen Keuze uit geen/links/rechts/zowel links als rechts (panelen zijn verwisselbaar, van links naar rechts)

E-rail Verstelbaar voor en achter met 25 kooimoeren, M6

Vingers voor 
kabelbeheer

Vingers van 10 cm en 15 cm in zwart/wit (meegeleverd met de kast)

Aarding Integrale verbinding van deuren, zijpanelen en dakpaneel

Verticale 
kabelbeheerpanelen

2-delige constructie van 15 cm breed, zonder gereedschap monteerbaar, zwart of wit

Wielen Keuze uit met of zonder wielen

PDU-beugels Keuze uit geen/links/rechts/links en rechts

Dakpaneel Borstel- of Cool Boot-afdichtingen (Cool Boots moeten apart worden besteld)

Temperatuur- en 
deursensors*

Keuze uit geen sensor of temperatuursensor, voor- en achterdeuren

Zijpaneelsensors* Keuze uit geen of aan beide zijden

PDU-selecties Een breed aanbod G5 intelligente oplossingen van Panduit

*Let op: Alle intelligente toebehoren in de FlexFusion®-kast moeten worden besteld met een Gen 5 PDU.

Serie Breedte Hoogte Diepte Zijpanelen Kleur Type kast

Geconfigureerde 
onderdeelaanduiding op 
basis van geselecteerde 

opties

XG 6 = 600 mm
7 = 700 mm
8 = 800 mm

42 = 42 HE
45 = 45 HE
48 = 48 HE
51 = 51 HE

1 = 1070 mm
2 = 1200 mm

1 = alleen linkerzijde
2 = beide zijden

3 = alleen rechterzijde
9 = geen zijpanelen

B = zwart
W = wit

S = standaard xxxx

Configuraties FlexFusion®-kast

Onderdeelnummer
Breedte 

(mm)
Hoogte 

(HE)
Diepte 
(mm) Zijpanelen Kleur

Type 
dakpaneel Deuren

PDU-
montage-

beugel

Vingers 
voor 

kabelbe-
heer

Verticaal 
kabelbeheer-

paneel Wielen
PDU 

inbegrepen

XG84522BS0005 800 45 1200 Beide 
zijden

Zwart Borstel
Afdichting

Ja Beide 
zijden

Ja Linkerzijde Ja Nee

Onderdeelnummer voorbeeld

Overzicht FlexFusion®-kasten
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Configuraties FlexFusion®-kast

Onderdeelnummer voorbeeld

Overzicht FlexFusion®-kasten Toebehoren FlexFusion®

FlexFusion®-kasten kunnen worden uitgerust met een grote verscheidenheid van toebehoren om aan uw installatiebehoeften 
te voldoen. Van intelligente oplossingen tot kabelbeheer, bekijk ons nieuwste aanbod op onze website: www.panduit.com.
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Vervangende deur
Serie Type Breedte Hoogte Kleur
XG-DR SH = enkele scharnierdeur, 

geperforeerd
SP = dubbele scharnierdeur, 

geperforeerd

6 = 600 mm
7 = 700 mm
8 = 800 mm

42 = 42 HE
45 = 45 HE
48 = 48 HE
51 = 51 HE

B = zwart
W = wit

Voorbeelden:
XG-DRSH642W is een witte kast van 600 mm breed, 42 HE met enkele deur.
XG-DRSH845B is een zwarte kast van 800 mm breed, 45 HE met enkele deur.
XG-DRSP845B is een zwarte kast van 800 mm breed, 45 HE met dubbele deur.

Zijpanelen
Serie Type Hoogte Diepte Kleur
XG-SP

FS = volledige set, 1 zijde

42 = 42 HE
45 = 45 HE
48 = 48 HE
51 = 51 HE

1 = 1070 mm
2 = 1200 mm

B = zwart
W = wit

Kabelmanagementgoot over de volledige diepte
Onderdeelnummer Kleur
XG-FTBB Zwart
XG-FTBW Wit

Deze set is voor kasten van 700 of 800 mm breed.

PDU-montagebeugel
Onderdeelnummer Kleur
XG-PBRB Zwart
XG-PBRW Wit

Verticaal kabelbeheerpaneel
Serie Hoogte Kleur
XG-VCM 42 = 42 HE

45 = 45 HE
48 = 48 HE
51 = 51 HE

B = zwart
W = wit

Voorbeelden:
XG-VCM42B is een verticaal kabelbeheerpaneel voor een zwarte kast van 42 HE.
XG-VCM45B is een verticaal kabelbeheerpaneel voor een zwarte kast van 45 HE.
XG-VCM48W is een verticaal kabelbeheerpaneel voor een witte kast van 48 HE.

Vingers voor kabelbeheer
Serie Lengte Hoogte kast Kleur
XG-FM S = kort (100 mm)

L = lang (150 mm)

45 = 42 en 45 HE
48 = 48 HE
51 = 51 HE

B = zwart
W = wit

Voorbeelden:
XG-FMS45B is een set van kabelbeheervingers voor 42 HE en 45 HE, 100 mm lang, zwart.
XG-FML45B is een set van kabelbeheervingers voor 42 HE en 45 HE, 150 mm lang, zwart.
XG-FML48W is een set van kabelbeheervingers voor 48 HE, 150 mm lang, wit.

Afdichtingskit
Serie Breedte Kleur
XG-ADS 6 = 600 mm

7 = 700 mm
8 = 800 mm

B = zwart
W = wit

Voorbeelden:
XG-ADS7W is een afdichtingsset voor een witte kast van 700 mm breed.
XG-ADS8B is een afdichtingsset voor een zwarte kast van 800 mm breed.



Onze geconvergeerde kasten integreren 
intelligentie, software en maatwerk in één 
enkel onderdeelnummer, van ontwerp tot 
installatie. Gebruiksklare kasten stroomlijnen 
de installatietijd, beperken afval en verbeteren 
de doorlooptijd met configuraties die aan uw 
behoeften voldoen. Onze geconfigureerde 
kasten verlagen de operationele kosten en 
ondersteunen milieu-initiatieven in zowel 
multi-tenantdatacenters als edge-datacenters. 
Met onze configuratietool loopt u stapsgewijs 
door het ontwerp van uw datacenterkast.

Een volledig geïntegreerde 
oplossing voor FlexFusion®-kasten 
met slechts één onderdeelnummer

Software 
en diensten

Connectiviteit

Intelligente 
infrastructuur

Fysieke 
infrastructuur

● Eén enkel onderdeelnummer

● 100% getest

● Verminderde verpakkingen/afval

● Optimale doorlooptijden

● Voorkomt extra arbeidsinspanningen

● Schaalvoordelen

Geconvergeerde oplossingen - uitgebreide kastintegraties

Extra producten om uw totale installatie te voltooien (afzonderlijk te bestellen)

Echte voordelen waar u op kunt rekenen
Onze geconvergeerde infrastructuuroplossingen verkorten de productietijd tot 80%. 
Oplossingen worden volledig getest, gevalideerd en klaar voor gebruik geleverd.

        Assessment  
tot 80% verminderd

        Planning  
tot 80% verminderd

        Uitvoering  
tot 90% verminderd

        Implementatie  
tot 65% verminderd

SmartZone® Gen5 
geïntegreerde intelligente 
hendels

Panduit SmartZone® intelligente hendels met en zonder 
toetsenpaneel bieden naast veiligheid ook geïntegreerde 
temperatuur- en vochtigheidssensors voor volledige bewaking 
en bescherming van apparatuur.

PDU Intelligente 
stroomverdeling

Panduit iPDU's worden geleverd in verschillende maten, plugstijlen 
en outletconfiguraties en bieden uitgebreide, nauwkeurige 
energiemeetgegevens om energiebronnen efficiënt te gebruiken.

Oplossingen voor 
infrastructuurbeheer

Vastleggen van realtime gegevens over stroomverbruik en status 
van netwerk, omgeving en beveiliging.

Universele aisle 
containment 

Met onze universele aisle containment kunt u onbenutte 
capaciteit terugwinnen, de energie-efficiëntie verbeteren en 
uw kapitaaluitgaven beperken of uitstellen door uw bestaande 
datacenter aan te passen met een innovatief aanbod van diensten, 
containmentsystemen en omgevingsbewaking.

Glasvezeloplossingen 
van hoge kwaliteit - 
patchpanelen/cassettes/
connectiviteit

Panduit glasvezel trunks, jumpers en cassettes bieden 
veelzijdige interconnectiviteit en oplossingen met hoge 
dichtheid door gebruik te maken van de nieuwste connector- 
en bekabelingstechnologieën, waaronder Pan-MPO®-connectoren, 
CS-connectoren en OM4/OM5-glasvezel.
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SmartZone® Gen 5 
intelligente hendel

Bewaakt per uitgang 
intelligente PDU

SmartZone® G5 
temperatuursensor

www.panduit.com/configure-cabinet

http://www.panduit.com/configure-cabinet


Geconvergeerde oplossingen - uitgebreide kastintegraties

Extra producten om uw totale installatie te voltooien (afzonderlijk te bestellen)

SmartZone® Gen5 
geïntegreerde intelligente 
hendels

Panduit SmartZone® intelligente hendels met en zonder 
toetsenpaneel bieden naast veiligheid ook geïntegreerde 
temperatuur- en vochtigheidssensors voor volledige bewaking 
en bescherming van apparatuur.

PDU Intelligente 
stroomverdeling

Panduit iPDU's worden geleverd in verschillende maten, plugstijlen 
en outletconfiguraties en bieden uitgebreide, nauwkeurige 
energiemeetgegevens om energiebronnen efficiënt te gebruiken.

Oplossingen voor 
infrastructuurbeheer

Vastleggen van realtime gegevens over stroomverbruik en status 
van netwerk, omgeving en beveiliging.

Universele aisle 
containment 

Met onze universele aisle containment kunt u onbenutte 
capaciteit terugwinnen, de energie-efficiëntie verbeteren en 
uw kapitaaluitgaven beperken of uitstellen door uw bestaande 
datacenter aan te passen met een innovatief aanbod van diensten, 
containmentsystemen en omgevingsbewaking.

Glasvezeloplossingen 
van hoge kwaliteit - 
patchpanelen/cassettes/
connectiviteit

Panduit glasvezel trunks, jumpers en cassettes bieden 
veelzijdige interconnectiviteit en oplossingen met hoge 
dichtheid door gebruik te maken van de nieuwste connector- 
en bekabelingstechnologieën, waaronder Pan-MPO®-connectoren, 
CS-connectoren en OM4/OM5-glasvezel.

Referentiearchitecturen

Panduit kan heel wat referentiearchitecturen voorleggen 

met geavanceerde kastlay-outs en -ontwerpen voor een 

aantal van de belangrijkste switch-/storage aanbieders 

in de hedendaagse markt. Ons complete aanbod 

van connectiviteits- en interconnectiviteitsproducten 

ondersteunen diverse leaf- en spine-architecturen voor 

een naadloze installatie van uw datacenterkasten. Wij bieden 

ook handleidingen voor de juiste installatie van apparatuur 

en met onze SmartZone®-productlijn leveren wij oplossingen 

voor stroomvoorziening en omgevingsbewaking voor een 

24/7 bescherming van uw apparatuur.
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