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Bekabelingsconcepten
   Koper- en glasvezelbekabeling
   High-Density oplossingen
   Geblazen glasvezel en -kabeloplossingen

ICT en actieve componenten
   Wifi
   Ethernet switching / Passive Optical LAN (PON)
   Digitale displays (wireless ePaper)

Intelligente poweroplossingen
   Intelligente spanningssloffen met monitoringsfuncties
   UPS-systemen
   Verbruiksmanagement en -monitoring

Datacenteroplossingen en kasten
   Patch-, data- en serverkasten
   Koeloplossingen (corridor en watergekoeld)
   Monitoring stroomverbruik, warmte, vocht etc.

ProLabs

https://www.kannegieter.nl/nl/page/53/leviton/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/44/corning/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/369/dasan-zhone/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/483/alcatel-lucent-enterprise/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/400/prolabs/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/68/microsens/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/54/eaton/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/440/raritan/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/71/server-technology/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/69/minkels/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/518/conteg/static.aspx
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   Prefab
   WCD oplossingen / desk-units / spanningssloffen
   White label - patchcords / CP mogelijkheden

Training, support en kennisdeling
   College
   Merkgebonden én merkonafhankelijk
   Praktisch, theoretisch en / of hands-on
   Kennismarkt, white papers, consultancy
   Design- en ontwerpondersteuning 
     (datacenteroplossingen / trainingen)
   Technische consultans 
     (on site surveys, hands-on support)

Test- en meetapparatuur
   Koper- en glasvezel
   Wifi troubleshooting en site surveys 
     ten behoeve van certificering
   Luchtkwaliteit
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https://www.kannegieter.nl/nl/page/63/fluke/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/412/netally/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/506/airthings-for-business/static.aspx
https://www.kannegieter.nl/nl/page/20/college/details.aspx
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Logistieke dienstverlening:
   Deels of volledig geassembleerd
   Rolcontainers naar klantwens bijvoorbeeld 
     levering zonder verpakkingen
   Proces aangepast op klant specifieke wensen / maatwerk
   Kasten voorzien van panelen en / of bekabeling (prefab)
   Kabel op gewenste lengte wikkelen

- Ontpakken
- Afvalverwerking
- Duurzaam opslaan
- Transport

- Patchpanelen plaatsen
- Blindpanelen plaatsen
- Horz. / Vert. rangeerogen
- Max. 50% vullingsgraad

Préterm kasten
op verdiepingsvloer
P/T/Q

1 levering per week

Rolcontainer met
materialen heen,
afval mee terug

Toelevering Kannegieter Dienstverlening Eindgebruiker
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Voorbeeld van een logistiek concept op een project


