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Kant-en-klare, kostenefficiënte 

professionele IT-infrastructuur

®
A  T U R N K E Y  S O L U T I O N

    TRIXCUBEM



Een betrouwbare IT-omgeving wordt steeds belangrijker en is uitgegroeid tot een bedrijfskritische infrastructuur 

welke essentieel is voor het bestaansrecht van veel ondernemingen. Om hier een bijdrage aan te leveren hebben 

Minkels en Legrand de MatrixCube ontwikkeld. Een eenvoudige, kant-en-klare, kostenefficiënte oplossing voor het 

MKB en bedoeld om de IT-Manager op eenvoudige wijze volledig te ontzorgen.

BETROUWBAARHEID IT-INFRASTRUCTUUR

U streeft naar 100% beschikbaarheid van uw applicaties en wilt niet dat uw 

medewerkers bijvoorbeeld een dag lang niet bij hun applicaties kunnen. 

Down-time kost geld, ook als het gaat om ‘gewone’ applicaties op het 

gebied van kantoorautomatisering.

COMPLEXITEIT

De energie-efficiënte integratie van koeling, stroomverdeling en 

Uninterruptable Power Supplies (UPS’en) kan complexe materie zijn. Als 

IT’er ligt de prioriteit bij het beheer van onder andere applicaties. Tijd 

ontbreekt vaak om een serverruimte-omgeving professioneel in te richten 

en te onderhouden. Minkels en Legrand kunnen dat voor u eenvoudiger 

maken met een kant-en-klare IT-infrastructuur, waardoor u uw IT-

infrastructuur toch binnen de eigen organisatiemuren kunt houden.

VOORDELEN VAN DE 
MATRIXCUBE

 Betrouwbare en kostenefficiënte

    serverruimte-oplossing

 Gebouwonafhankelijk, dus eenvoudig  

    te implementeren

 Energie-efficiënte huisvesting voor  

    uw IT-infrastructuur

 Gebruik van bewezen technologieën

 Kant-en-klare oplossing, inclusief  

    installatie en inbedrijfstelling

 Mogelijkheid tot klantspecifieke  

    aanpassingen

GEBRUIKSKLARE OPLEVERING

Minkels en Legrand hebben stroomverdeling, koeling, behuizing en 

een mechanische infrastructuur in één oplossing samengebracht. Dit 

maakt van de MatrixCube een complete en compacte serverruimte. De 

MatrixCube is niet ruimte-afhankelijk en kan op bijna elke locatie in 

de onderneming worden geïmplementeerd. Er zijn geen ingrijpende 

aanpassingen aan het gebouw nodig.  

Samen met u wordt de exacte behoefte bepaald, waarna de 

MatrixCube wordt samengesteld tot de oplossing die beantwoordt 

aan deze behoefte. 

HOE WERKT HET? 

De insteek van de MatrixCube is eenvoud gecombineerd met 

betrouwbaarheid en (kosten)efficiëntie. De oplossing is dermate 

eenvoudige dat een basisopstelling met één artikelnummer te 

bestellen is! Uiteraard kan de basisopstelling worden uitgebreid met 

een aantal opties en accessoires. In alle gevallen staat de eenvoud van 

configureren en bestellen voorop!

Dankzij de Minkels MatrixCube kunt u 
uw IT-infrastructuur in-huis houden

MatrixCube vooraanzicht

Server rack DX Koeler Power distribution rackServer rack

De MatrixCube is eenvoudig te installeren in uw serverruimte en biedt een overzichtelijke en betrouwbare oplossing voor 
het huisvesten van uw IT-apparatuur.



BASISCONFIGURATIE

MatrixCube ‘Basic Setup’ 16A (2,5 kW / server rack) MXC1600XX*

MatrixCube ‘Basic Setup’ 32A (5 kW / server rack) MXC3200XX

¹ Het gewicht is gebaseerd op de ‘Basic Setup’ met 2 UPS-systemen met 1 batterij per UPS in het power distribution rack.

MATRIXCUBE

Power distribution rack Stuks 1

Server rack Stuks 2

VariCondition-DX Koeler Stuks 1

Afmetingen (b x d x h) mm 2700 x 1200 x 2350

Totale gewicht ¹ ± 770 kg

Kleur RAL 9011

Certificering CE

Gebruik & voorwaarden Alleen voor gebruik binnenshuis. 

Ambient Conditions: 10 - 40°C Min 6,5°C DP, max 60% RH/ 15°C DP

UITBREIDINGSMODULES

Server rack 16A (+ UPS) MXC1610XX

Server rack 32A (+ UPS) MXC3210XX

Power distribution rack 16A (zonder monitoring) MXC1620XX

Power distribution rack 32A (zonder monitoring) MXC3220XX

VariCondition-DX 11 kW MXC1001XX

VariCondition-DX 22 kW MXC1002XX

VariCondition-DX 11 kW end-of-row MXC1003

VariCondition-DX 22 kW end-of-row MXC1004

Extended UPS Autonomy - Battery Tray (per UPS) MXC2002

Extended UPS set MXC2001

DE OPSTELLING 

De basisopstellingen zijn geclassificeerd naar IT vermogen per rack, te 

weten 2,5 of 5 kW per server rack. Een basisopstelling bestaat altijd uit:

 Eén power distribution rack met hierin de stroomverdeling, UPS-en  

    en monitoring. 

 Twee server racks waarin de klantapparatuur kan worden  

    ingebouwd. Deze racks zijn uitgerust met twee intelligente  

    spanningssloffen (A & B) voor het voeden van de IT-apparatuur. 

 Eén VariCondition-DX koeler die voorziet in de koelbehoefte. 

 Gezien de afhankelijkheid van serverruimtes is ervoor gekozen om  

    standaard een monitoringsysteem mee te leveren. Dit systeem  

    voorziet in de continue bewaking van temperatuur, veiligheid,   

    beschikbaarheid en energieverbruik en is standaard gekoppeld aan  

    een centraal systeem in de cloud. U kunt zo zelf altijd de status van  

    uw IT-apparatuur in de MatrixCube online bekijken. Optioneel kan  

    hier een pro-actieve 24/7 meldingsdienst aan worden toegevoegd  

    zodat bij calamiteiten direct contact wordt opgenomen met de  

    servicedienst.

Extra opties 

 Extra power distribution rack dat voorziet in redundante  

    stroomvoorziening en UPS’en. 

 Extra server rack zodat meer klantapparatuur kan worden  

    ingebouwd. Bij bestelling van een extra server rack wordt een  

    additionele UPS geleverd die in het power distribution rack  

    kan worden bijgeplaatst. 

 Extra VariCondition-DX koeler die voorziet in redundante koeling. 

 Extra autonomietijd t.b.v. de UPS’en. 

Stroomverdeling

UPS’en

De MatrixCube is een kant-en-klare serverruimte-oplossing voor 

het MKB. De MatrixCube wordt via het partnerkanaal van Minkels 

geleverd, geïnstalleerd en in bedrijf gesteld. U heeft de keuze uit 

twee of drie server racks, met een stroomcapaciteit per rack van 2,5 

kW of 5 kW. De MatrixCube is standaard uitgevoerd met een power 

distribution rack, inclusief Uninterruptable Power Supply (UPS).

DIENSTVERLENING

Het gemak van de MatrixCube is natuurlijk niet compleet zonder 

de nodige diensten die nodig zijn om de MatrixCube te plaatsen, 

installeren en onderhouden. Minkels partners bieden deze diensten 

aan. De dienstverlening bestaat onder andere uit:

 Plaatsing en installatie

 Aansluiten elektra, koeling en monitoring

 Inbedrijfstelling

 Service en onderhoud

Power distribution rack Server rackDX KoelerServer rack

MatrixCube achteraanzicht

*XX in het artikelnummer maakt plaats voor de landcode 

(bijvoorbeeld NL, CH, BE, FR)



19-Inch profielen
Voor montage van apparatuur en accessoires. Deze profielen zijn voorzien van een 

HE-gatenpatroon aan de voorzijde en de zijkant. U kunt de 19-inch profielen naar 

wens traploos en van binnenuit verstellen.  

Kabelbak
Het server rack is voorzien van een smalle en een brede kabelbak. De smalle 

kabelbak wordt gebruikt voor kleine hoeveelheden bekabeling. De brede kabelbak 

wordt gebruikt om grote hoeveelheden bekabeling links en/of rechts de kast in 

te leiden. De brede kabelbak is voorzien van een scheidingswand. Deze wand 

is verplaatsbaar. De kabelbakken zijn voorzien van watervallen om de juiste 

buigradius te creëren voor de kabels. Dit versoepelt de invoer van de kabels en 

ondersteunt de kabelstructuur naar de zijkanten van de kast, zodat de apparatuur 

goed bereikbaar blijft.

Server rack 16A 32A
Beschikbare hoogte HE 46 46

Netto hoogte HE 42 42

Afmetingen (b x d x h) mm 800 x 1200 x 2275¹ 800 x 1200 x 2275¹

Totale gewicht kg ± 125 ± 125

Totale laadcapaciteit kg 1500 1500

Deuren Voor en achter glasdeur met helder glas, rechtsscharnierend. Uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’ Voor en achter glasdeur met helder glas, rechtsscharnierend. Uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’

Kleur RAL 9011 RAL 9011

Stroomverdeling Raritan PXE1488T-A6 Monitored Vertical Rack I-PDU (16A/1PH) Zwart
Raritan PXE1488T-A6K1 Monitored Vertical Rack I-PDU (16A/1PH) Rood
Uitgangen: 20 x C13 + 4 x C19 - Kleur behuizing: zwart (A feed) en rood (B feed)  

Raritan PXE-1493T-A6 Monitored Vertical Rack I-PDU (32A/1PH) Zwart
Raritan PXE-1493T-A6K1 Monitored Vertical Rack I-PDU (32A/1PH) Rood
Uitgangen: 20 x C13 + 4 x C19 - Kleur behuizing: zwart (A feed) en rood (B feed) 

Maximale IT-belasting per rack kW 2,5 5

Interieur 4 x 19-inch profielen 
Afstand voorzijde: 200 mm, tussenafstand: 740 mm

4 x 19-inch profielen 
Afstand voorzijde: 200 mm, tussenafstand: 740 mm

Luchtstroomoptimalisatie Pakket ‘Basic’ (metaal) Pakket ‘Basic’ (metaal)

Kabelmanagement 1 Verticale kabelbaan, 1 kabelbak 600 mm breed (bovenop) en 1 kabelbak 200 mm breed (bovenop) 1 Verticale kabelbaan, 1 kabelbak 600 mm breed (bovenop) en 1 kabelbak 200 mm breed (bovenop)

Monitoring 1 x VariControl-S luchtvochtigheid- en temperatuursensor, aan de achterkant geïnstalleerd. 2 x VariControl-S 
temperatuursensor, geïnstalleerd aan de voorkant van het rack

1 x VariControl-S luchtvochtigheid- en temperatuursensor, aan de achterkant geïnstalleerd. 2 x 
VariControl-S temperatuursensor, geïnstalleerd aan de voorkant van het rack

Monitoring

Aan de achterkant van het server rack is een VariControl-S luchtvochtigheid- 

en temperatuursensor geïnstalleerd. Aan de voorkant zijn twee VariControl-S 

temparatuursensoren geïnstalleerd. 

Glasdeuren
Het rack is zowel voor als achter voorzien van een glasdeur met helder glas. De 

deuren zijn rechtsscharnierend en uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’. 

Server rack

¹ De rackhoogte is exclusief de 120 mm hoge kabelbak bovenop het rack.

Stroomverdeling

Raritan PXE1488T-A6 Monitored Vertical Rack I-PDU (16A/1PH) Zwart

Raritan PXE1488T-A6K1 Monitored Vertical Rack I-PDU (16A/1PH) Rood

Raritan PXE-1493T-A6 Monitored Vertical Rack I-PDU (32A/1PH) Zwart

Raritan PXE-1493T-A6K1 Monitored Vertical Rack I-PDU (32A/1PH) Rood

De PDU’s (24 outlets) worden verticaal gemonteerd - 0U (top-front feed) 

 Dimensies 16A: 52 x 43 x 1298 mm - Dimensies 32A: 52 x 53 x 1539 mm 

 Kleur behuizing: zwart (A feed) en rood (B feed)    

 Voedingskabel (2p/3w)  met CEE stekker, 5 meter (top-front feed)

 Input metered 1 fase / 3-cijferig display, databus, HTTP(s), SNMP en ethernet

Luchtstroomoptimalisatiepakket ‘Basic’
Onderzoek van Minkels toont aan dat het gebruik van de juiste 

luchtstroomoptimalisatieaccessoires een enorme reductie in het energieverbruik 

tot resultaat heeft. Het ‘Basic’ luchtstroomoptimalisatiepakket is geïnstalleerd in 

het server rack wat het luchtverlies tot een minimum beperkt.



Monitoring
Het power distribution rack is voorzien van een VariControl-S Pro controller 

(MRM0020LS). Deze heeft 8 sensor-, 20 droogcontact- en 2 extensiepoorten. 

Tevens is het rack voorzien van één ‘Basic’ 16-port switch Cisco SF110-16 en twee 

magnetische deurcontacten.

Kabelmanagement
Het power distribution rack is voorzien van een smalle kabelbak. De smalle 

kabelbak wordt gebruikt voor kleine hoeveelheden bekabeling. 

Binnen: 2 x CF30-300 Cablofil 300 mm / Bovenop het rack: kabelbak 200 mm

Power distribution board - 16A/32A

Power distribution rack

Luchtstroomoptimalisatiepakket ‘Plus’
Het ‘Plus’ luchtstroomoptimalisatiepakket is geïnstalleerd in het power distribution 

rack wat het luchtverlies tot een minimum beperkt.

Glasdeuren
Het rack is zowel voor als achter voorzien van een glasdeur met helder glas. De 

deuren zijn rechtsscharnierend en uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’. 

Type Legrand Atlantic (Metal) Load separator 

10kA MCB’s Indication lights. 

MXC1600XX: 

 Input power: 16A CEE-form connector  

    (male) – 400V/3ph/50Hz

 Output power: Max. 3 x 2 feeds 16A –  

    230V/1ph/50Hz (A & B)

MXC3200XX: 

 Input power: 32A CEE-form connector  

    (male) – 400V/3ph/50Hz

 Output power: Max. 3 x 2 feeds 32A –  

    230V/1ph/50Hz (A & B)

UPS
Legrand Daker DK 6kVA UPS-systeem t.b.v. vermogenoptimalisatie; een maximale 

beveiliging tegen stroomuitval in de MatrixCube. Nominaal vermogen: 

6000 VA  •  Actief vermogen: 5400 VA    

PDU
De aluminium spanningsslof MPS5004 (IEC-320, enkelfase, tot 16A) wordt 

geïnstalleerd in het power distribution rack. Inlet C14, outlet 8 x C13 (verbonden 

met het naastgelegen server rack).

Power distribution rack MXC1600XX MXC3200XX
Afmetingen (b x d x h) mm 800 x 1200 x 2275 800 x 1200 x 2275

Gewicht (inclusief de ‘Basic 
Setup’ met 2 UPS-systemen)

kg ± 350 ± 350

Kleur RAL 9011 RAL 9011

Deuren Voor en achter glasdeur met helder glas, rechts-
scharnierend. Uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’

Voor en achter glasdeur met helder glas, rechts-
scharnierend. Uitgerust met een zwenkhevel ‘Fix Easy’

Luchtstroomoptimalisatie Pakket ‘Plus’ (metaal, schuim en folie ) Pakket ‘Plus’ (metaal, schuim en folie)

Kabelmanagement Binnen: 2 x CF30-300 Cablofil 300 mm
Bovenop het rack: kabelbak 200 mm

Binnen: 2 x CF30-300 Cablofil 300 mm
Bovenop het rack: kabelbak 200 mm

Monitoring 1x MRM0020LS VariControl-S Pro controller
1x ‘Basic’ 16-port switch Cisco SF110-16
2x magnetisch deurcontact

1x MRM0020LS VariControl-S Pro controller
1x ‘Basic’ 16-port switch Cisco SF110-16
2x magnetisch deurcontact

PDU 1x MPS5004 inlet C14, outlet 8 x C13 1x MPS5004 inlet C14, outlet 8 x C13

Power distribution board Type Legrand Atlantic (Metal) Load separator 10kA 
MCB’s Indication lights

Type Legrand Atlantic (Metal) Load separator 10kA 
MCB’s Indication lights

Power distribution panel 3 x 2 CEE – 16A / 1ph outlet aan te sluiten op de server 
rack power distributions units (PDU’s)

3 x 2 CEE – 32A / 1ph outlet aan te sluiten op de server 
rack power distributions units (PDU’s)

UPS 2 x Legrand Daker DK 6kVA 2 x Legrand Daker DK 6kVA

Nominaal vermogen VA 6000 6000

Actief vermogen VA 5400 5400

Power distribution panel

Power distribution rack achteraanzicht

3 x 2 CEE – 16A / 1ph outlet aan te sluiten op de server rack 

power distributions units (PDU’s).

3 x 2 CEE – 32A / 1ph outlet aan te sluiten op de server rack 

power distributions units (PDU’s).

Power distribution rack vooraanzicht



VariCondition-DX Koeler

VariCondition-DX Koeler Unit DX11 Unit DX22
Totale koelcapaciteit¹ kW 11 22

Netto koelcapaciteit kW 10,1 21,1

Regeling koelcapaciteit Traploos van ca. 30% tot 100% Traploos van ca. 30% tot 100%

Lucht inlaat temperatuur IT-apparatuur² °C 18-27 18-27

Max. toelaatbare lokale luchtvochtigheid 13°C dauwpunt (bv. 35% bij 30°C) 13°C dauwpunt (bv. 35% bij 30°C)

Toepassingsgebied buitentemperatuur³ -15 tot + 43 °C -15 tot + 43 °C

Type koudemiddel R410A R410A

Monitoring

Web / snmp module Ja Ja

Waterlekdetectie Ja Ja

¹   Bij nominale condities: Buitentemperatuur 35°C. Retourlucht 35°C / 25% RV.
²   ASHRAE, 2012, klasse A1 - A4
³  Tot buitentemperatuur 35°C is de maximale compressorsnelheid 100%.

Power distribution rack Server rack Server rackDX

MATRIXCUBE

 Kant-en-klare serverruimte-oplossing.

 Biedt u een gebouwonafhankelijke,  

    schaalbare en energieefficiënte  

    serverruimte-infrastructuur met 

    2 tot 3 server racks. 

 Volledige geïntegreerde  

    powervoorziening, stroomverdeling en 

    koeling.

VRAGEN? WIJ HELPEN U GRAAG

Samen met u wordt de exacte behoefte 

bepaald, waarna de MatrixCube wordt 

samengesteld tot de oplossing die 

beantwoordt aan uw behoefte. Neem 

geheel vrijblijvend contact op met onze 

specialisten voor advies over uw specifieke 

omstandigheden.

Closed loop
In de MatrixCube wordt de DX in een closed loop opstelling toegepast. In een 

closed loop oplossing worden de luchtstromen van de indoor unit direct in de 

naastgelegen 19”-racks gebracht. Hierbij onttrekt de indoor unit de warme lucht 

direct van de IT- apparatuur en voert die als koude lucht terug aan de voorzijde. 

Hierbij is er geen luchtuitwisseling met de ruimte waarin de opstelling staat. Het 

systeem maakt het mogelijk de koelcapaciteit te verdelen over meerdere racks.

Outdoor unit
De compacte VariCondition-DX outdoor unit maakt gebruik van een energie-

zuinige inverter geregelde compressor. De inverter compressor heeft een lage 

aanloopstroom waardoor u geen last heeft van piekbelasting van het net. De 

energiezuinige compressor past zijn frequentie en daardoor de koelcapaciteit 

voortdurend aan op de werkelijk benodigde koelcapaciteit. Daardoor is deze 

oplossing veel efficiënter en zorgt het systeem ervoor dat er geen temperatuur-

schommelingen in uw serverruimte zijn. De VariCondition-DX outdoor unit maakt 

bovendien gebruik van het energiezuinige koudemiddel R410A.

VariCondition-DX koeler
Een traditionele DX-comfortoplossing is in een serverruimte niet bepaald energie-

efficiënt. Met deze systemen vindt enorm veel ongewenste luchtvermenging plaats. 

Met de VariCondition-DX koeler wordt het vermengen volledig voorkomen. Dit 

levert forse besparingen op en een meer voorspelbaar resultaat. De VariCondition-

DX koeler is daarnaast voorzien van een aantal besparende technologieën zoals 

een inverter (geregelde) compressor, toerengeregelde ventilatoren en het efficiënte 

en milieuvriendelijke koudemiddel R410A. Energiebesparingen van 20-40% zijn 

hiermee eenvoudig te realiseren. Dit sluit aan bij de doelstelling van Minkels om, 

als ‘Endorser van de Code of Conduct on Data Centres Energy Efficiency’, energie-

efficiënt, milieubewust en maatschappelijk verantwoord te opereren. 

Het VariCondition-DX systeem bestaat uit een indoor en outdoor unit. De indoor 

unit wordt geplaatst tussen de 19”-racks en door middel van koeltechnisch 

leidingwerk gekoppeld aan de outdoor unit. De koellucht wordt direct bij uw 

kostbare IT-apparatuur gebracht. Het is niet noodzakelijk een verhoogde vloer te 

installeren. 



MATRIXCUBE-BRV03-NL

MINKELS NETHERLANDS

Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com

MINKELS BELGIUM

Vaartdijk 59

3018 Wijgmaal (Louvain)

t. +32 (0)16 44 2010

info-be@minkels.com

MINKELS SWITZERLAND

Riedstrasse 3-5

CH -6330 Cham

t. +41 (0)41 748 4060

info-ch@minkels.com

MINKELS UK

Unit 4

M40 Industrial Centre

Blenheim Road

Cressex Business Park

High Wycombe

Bucks, HP12 3RS

t. +44 (0)1494 451706

info-uk@minkels.com

MINKELS FRANCE

Bâtiment D2

19 Bd. Georges Bidault 

77183 Croissy Beaubourg 

t. +33 (0)164 61 61 91

info-fr@minkels.com

MINKELS INTERNATIONAL

Eisenhowerweg 12

P.O. Box 28

5460 AA Veghel

t. +31 (0)413 311 100

info@minkels.com

USA

Uptime Technology Solutions

1630 North Main St. #333

Walnut Creek, CA 94596

t. +1 925-783 4668

WWW.MINKELS.COM

De foto’s en beelden in deze brochure kunnen afwijken van de werkelijkheid.


