
DISRUPTIVE TECHNOLOGY OCP CREËERT EEN NIEUWE GENERATIE OPLOSSINGEN VOOR 

SNELHEID, OPSLAG EN REKENKRACHT 

Amsterdam, 3 november – Koning & Hartman en Schroff presenteren het eerste 19” Compute en 

Storage Rack dat gebaseerd is op het Open Compute Platform (OCP) dat geïnitieerd is door o.a. 

Facebook en Intel. Met het OCP worden zeer hoge efficiency en energiebesparingen gerealiseerd 

ten opzichte van de conventionele technologieën op het vlak van software, servers, racks, power 

supplies en koeling.  

Het 19” Compute en Storage Rack heeft een robuuste systeem management architectuur en bestaat uit een 

cabinet met lade, Top of Rack (ToR) switches, een voedingslade en zogenoemde “sleds” voor computing en 

storage toepassingen. Het cabinet voldoet aan de strenge specificaties van het Telecommunications 

Standard Institute (ETSI) en Network Equipment Building Systems (NEBS) voor schok- en 

trillingbestendigheid, temperatuurbereik, koelingsvermogen en UL certificering.  

Het modulaire design maakt het mogelijk de OCP standaard toe te passen bij verschillende applicaties, zelfs 

in gemodificeerde uitvoeringen en bij geringe aantallen. Met het Compute en Storage Rack kunnen high-end 

servers efficiënter presteren in zowel kosten als verwerking van data. De voordelen van de Compute en 

Storage Rack zijn: 

• Hoge mate van flexibiliteit door de Computing en Storage sleds  

• Optimale Storage en Processing capaciteit tot 136 Xeon processoren 

• Efficiënt gebruik van beschikbare ruimte door volledige geïntegreerde sleds voorzien van fibre optic 

connectoren en 12V DC bus verbinding 

• Geavanceerde warmteafvoer door rechtstreekse luchtstroom van voor naar achter, over de componenten 

en heatsinks en toepassing van de optionele achterdeur koeler 

 

Wilt u deze innovatie met eigen ogen bekijken? Kom dan op dinsdag 15 november 2016 naar het IT 

Room Infra Event waar Koning & Hartman het nieuwe Compute en Storage Rack presenteert. U kunt zich via 

deze link kosteloos registreren voor het IT Room Event. U vindt ons op stand nummer 22.  

----Einde Persbericht----- 

Koning & Hartman 

Met ruim 700 medewerkers is Koning & Hartman een uniek technologiebedrijf voor de telecom, industrie en 

infrastructuur. We zijn actief in openbaar vervoer, water, energie, overheid, maakindustrie (OEM), 

voedingsmiddelenindustrie, farmacie, openbare orde & veiligheid en financiële dienstverlening. We 

adviseren, ontwerpen, leveren, implementeren, onderhouden en beheren. Koning & Hartman werkt samen 

met vooraanstaande partners zoals Mitsubishi, Microsoft, Panasonic, Intel, Huawei, Kenwood, Alcatel-Lucent, 

Motorola, Nexcom, Mean Well en IPC, en levert technische oplossingen aan meer dan 3500 klanten in de 

BENELUX. Sinds 2012 is Koning & Hartman uitgeroepen tot Top Employer. Nederland Tevens heeft het 

bedrijf voor haar MVO activiteiten een FIRA Goud certificering behaald. Het hoofdkantoor is gevestigd in 

Amsterdam, de overige kantoren in Delft, Veenendaal, Geldermalsen en Vilvoorde (België). 

 

https://registration.n200.com/survey/38puo8cgt3hif?actioncode=ITR3966
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Voor meer informatie over Koning & Hartman kunt u contact opnemen met Remco Hanenberg, Marketing 

Communicatie Specialist, Telefoon +31 (0) 20 - 587 68 10. 


