
Een toekomstbestendige 
netwerkinfrastructuur voor snel 
veranderende verbindingsvereisten
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Een netwerk voor nu en de toekomst

 SYSTIMAX levert de bandbreedte en voeding voor 
technologieën als 5G, Wi-Fi en Wi-Fi 6E.

SYSTIMAX ondersteunt alle PoE-standaarden en 
doet zelfs nog meer: het neemt applicatiebeperkingen 
in specifieke ontwerpconfiguraties weg.

Het geavanceerde en gestructureerde bekabelingsecosysteem 
en de slimme managementtools van CommScope 
zorgen voor een toekomstbestendige infrastructuur.

SYSTIMAX biedt connectiviteit in zowel wand als plafond, zodat 
IT en OT tot een enkel netwerk kunnen worden gecombineerd.

Dankzij de geavanceerde fysieke infrastructuur 
van CommScope kunt u beschikken over flexibele, 
schaalbare oplossingen voor netwerkuitbreiding.

In het licht van disruptieve trends zoals cloud computing, 
het Internet of Things (IoT) en netwerkconvergentie moet 
u over een campusnetwerk kunnen beschikken dat meer 
snelheid, bandbreedte, energie en flexibiliteit kan leveren.

Meer  
mobiliteit 

Meer 
bandbreedte

Meer 
energie 

Geavanceerde 
convergentie 

Meer 
flexibiliteit
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Simpel, betrouwbaar en aanpasbaar

SYSTIMAX is onze complete, gestructureerde bekabelingsoplossing op basis 
van koper en glasvezel. Dankzij de combinatie van betere dataconnectiviteit en 
hogere stroomcapaciteit zal uw oplossing langdurig goed werken. Bovendien 
bent u beter voorbereid op toekomstige netwerkaanpassingen en -convergentie.

Hoogwaardige koper- en glasvezelbekabeling, 
met of zonder connectoren

Bekabeling

Eenvoudig te monteren 1U- en 
2U-patchpanelen (koper), modulaire 
en high-density glasvezelpanelen

Patchkabels
Preterminated patchkabels (koper of 
glasvezel) voor snelle implementatie

Connectoren  
en adapters

Beter geautomatiseerd infrastructuurbeheer 
met controllers en softwarematig beheer

imVision®

Eenvoudig te installeren outlets: verschillende 
glasvezelconnectoren (small form factor) en 
adapters in zowel singlemode als multimode

Patchpanelen

Kabelmanagement en -accessoires voor 
meer overzicht; faceplats in verschillende 
kleuren en met verschillende poorten

Accessoires

Ga voor meer informatie naar CommScope.com/SYSTIMAX

https://www.commscope.com/systimax
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Volledige convergentie
End-to-end-oplossingen 
voor koper en glasvezel 

Bandbreedte, headroom, eenvoud 
en flexibiliteit van ontwerp

'Utility-grade' voor de probleemloze 
overbrugging van IT en OT

Bedoeld voor optimale prestaties in 
omgevingen die mission-critical zijn 

Meer duurzaamheid
Milieuverklaringen

Minder wegwerpplastic

Geen giftige stoffen

Op de lijst van America’s 
Most Responsible Companies 
(Newsweek, Statista)

Duurzaamheidsprogramma 
voor leveranciers

Klaar voor de toekomst
CommScope heeft bijgedragen aan 
alle belangrijke netwerkstandaarden

Mondiale productontwikkeling 
voor strategieën op maat

Door een brede kijk op technologie 
kan voor elk scenario de beste 
oplossing worden gekozen

Wereldwijd PartnerPRO®-netwerk voor 
productie, serviceverlening en leveranties

Verifieerbare 
toegevoegde waarde
Zakelijke oplossingen op maat

Serviceverlening van 
planning tot uitvoering

25 jaar extra productgarantie 
voor on-site support en 
meer gemoedsrust

Onafhankelijk getoetste prestaties, 
UL- en ETL-certificering

Stabiele connectiviteit in veranderlijke omstandigheden

Dankzij de innovatieve aanpak, kracht en visie van mondiale 
speler CommScope is de koper- en glasvezelportfolio 
van SYSTIMAX al meer dan 30 jaar 'fit for purpose'.



's Werelds beste oplossing  
voor netwerkbeheer

SYSTIMAX werkt uitstekend samen met imVision, resulterend 
in een uniforme aanpak van infrastructuurbeheer voor meer 
inzicht in en controle over uw netwerkconnectiviteit. Aan 
de hand van deze intelligente software, gecombineerd met 
netwerkcontrollers en -accessoires, kunt u al uw apparatuur 
en poorten identificeren en eventuele wijzigingen nalopen. 

Geoptimaliseerd gebruik 
van apparatuur

Altijd genoeg bandbreedte

Minimale downtime
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Een ecosysteem ontworpen voor succes

PartnerPRO-netwerk

Dankzij onze wereldwijde alliantie van 
gecertificeerde planners, ontwerpers, 
installateurs, distributeurs, integrators en 
andere partners kunt u snel aan de slag, 
waar u of uw klanten zich ook bevinden.

Gegarandeerde productprestaties en kwaliteit

Garandeert dat specificaties en prestaties ook na 
een eventuele migratie naar snellere applicaties 
op peil blijven, terwijl de uitgebreide 25 jaar 
productgarantie u meer gemoedsrust geeft.

Uitvoerige training

In de CommScope Infrastructure Academy 
kunnen uw teams de deskundigheid 
ontwikkelen die ze nodig hebben om 
uw netwerken te optimaliseren.

CommScope: een betrouwbaar 
wereldwijd netwerk

Bij elke SYSTIMAX-installatie kunt u 
rekenen op responsieve productie, 
logistiek en expertise, waar u ook bent.
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SYSTIMAX Category 
6A-koperkabel

Slimme patchpanelen 
voor koper en glasvezel

OS2 singlemode glasvezel 
voor de backbone

SYSTIMAX voor hoogwaardige 
gezondheidszorg 

Het South Australian Health Medical Research 
Institute, een $200 miljoen kostende faciliteit waar 
grensverleggend medisch onderzoek wordt verricht, 
werkt met een snel, flexibel netwerk van CommScope. 

In de SAHMRI-installatie wordt SYSTIMAX Category 6A 
gecombineerd met een backbone van OS2 singlemode 
glasvezel. Een en ander wordt beheerd met imVision om de 
downtime te beperken en de kosten van beheer te verlagen.

Op die manier kan het instituut zich snel en gemakkelijk 
aanpassen aan nieuwe onderzoeksvereisten, terwijl de teams 
de betrouwbare connectiviteit krijgen die ze nodig hebben.
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De infrastructuurbackbone 
van een stadion voor 
65.000 toeschouwers

300 km koper

OS2 singlemode glasvezel 
voor de backbone

Bekabelingssysteem op 
basis van Powered Fiber

SYSTIMAX Category 
6A-koperkabel

In 2020 ging het eerste seizoen voor de Las Vegas 
Raiders in hun nieuwe stadion van start. Ook de 
nieuwe technologie was er klaar voor.

Dankzij 265 km glasvezelbekabeling en 457 km 
koperkoperbekabeling van SYSTIMAX staan nu alle 
tien de bouwlagen (met meer dan 2400 schermen, 
dynamische displays en slimme bebording) van het 
Allegiant Stadium met elkaar in verbinding. 

Het netwerk biedt een superieure on-demand ervaring, zodat de 
fans hun auto kunnen terugvinden, weten waar ze snacks kunnen 
halen, eten kunnen bestellen op de tribune en mooie momenten 
kunnen delen door het live streamen van wedstrijdbeelden.
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CommScope (NASDAQ: COMM) helpt bekabelde en draadloze 

netwerken over heel de wereld ontwerpen, bouwen en beheren. 

Als leider op het gebied van communicatie-infrastructuren 

geven wij vorm aan de ‘Always-On’ netwerken van de 

toekomst. Al meer dan 40 jaar heeft ons wereldwijde team 

van meer dan 20.000 werknemers, innovators en technici 

onze klanten in alle regio's van de wereld de mogelijkheid 

geboden om te anticiperen wat er komt en de grenzen van het 

mogelijke te verleggen. Ontdek meer op commscope.com.


