
Optimale stroomopties voor uw bedrijf 

Als u voor een datacenter van Interxion kiest, kunt u vertrouwen op 
zeer veilige faciliteiten met een uitzonderlijke beschikbaarheid van 
stroom, redundantie en connectiviteit.

Keuzes voor betere zichtbaarheid en controle 
van uw stroomgebruik 

Wij bieden ruime, schaalbare stroomcapaciteit en producten om de manier waarop 
stroom voor uw individuele colocatie-oplossing wordt geleverd te optimaliseren. 
Zowel 1- en 3-fase wisselstroom als gelijkstroom is beschikbaar. Stroom kan via de 
aansluiting of via een bulktoewijzing worden verkregen. Er zijn ook opties met meter 
(gebaseerd op gebruik) beschikbaar die u een hoge mate van inzicht en flexibiliteit 
bieden. Interxion levert stroomconfiguraties met hoge beschikbaarheid, waarbij het 
mogelijk is allocatie en gebruik creatief te structureren om eenvoudig op te kunnen 
schalen naarmate uw bedrijf groeit.

Fact sheet

Stroomopties Interxion 

 ■ Goede beschikbaarheid. 
N+1- en 2N-configuraties zijn 
beschikbaar. 

 ■ Aansluitingen. 230V 1-fase en 
400V 3-fase, in configuraties 
van 16, 32 en 63 Amp en 48V 
gelijkstroom. 

 ■ Met en zonder meter. 
Stroom is verkrijgbaar als 
capaciteitsallocatie of met een 
meter om het verbruik voor  
alle wisselstroomopties te 
kunnen meten.

STROOMOPTIES 
Beschikbaar, betrouwbaar, schaalbaar
Flexibel voor uw organisatie

http://www.interxion.com 


Wij zijn er als u ons 
nodig heeft 

Wij zijn er, of u nu hulp nodig heeft 
met stroom- of rekconfiguraties of 
ondersteuning voor uw IT-apparatuur. 
Onze diensten omvatten sterke 
SLA's, 24/7 ondersteuning via ons 
European Customer Service Centre 
(ECSC), Hands & Eyes-diensten op 
locatie en self-serviceondersteuning 
en -beheer via onze klantportal. 
Interxion is behalve voor 
toonaangevende connectiviteit ook de 
ideale keuze voor colocatiediensten.

Over Interxion

Interxion (NYSE: INXN) is 
marktleider als leverancier van 
carrier- en cloudneutrale collocatie-
datacenterdiensten in Europa en 
bedient een groot aantal klanten via 
meer dan 45 datacenters in  
11 Europese landen. Interxions 
uniform ontworpen, energiezuinige 
datacenters bieden klanten uitgebreide 
beveiliging en uptime voor hun 
bedrijfskritische applicaties. Met meer 
dan 600 connectiviteitsproviders, 
21 Europese internet exchanges 
en de meeste marktleidende 
cloud- en digitale-mediaplatforms 
in zijn branche, heeft Interxion 
connectiviteits-, cloud-, content- 
en financiële hubs gecreëerd die 
groeiende belangengemeenschappen 
van klanten bevorderen. Ga voor meer 
informatie naar www.interxion.nl

Interxions stroomproductopties maken uniek 
maatwerk en unieke configuratie van uw 
colocatieoplossing mogelijk 

 ■ Bedrijfsoptimalisatie – configuratie-, capaciteits- en gebruiksmodelopties voor 
maatwerkoplossingen 

 ■ Verbeterde klantervaring – zelfde producten binnen alle landen waarin Interxion 
actief is; bespaart tijd en verhoogt de efficiëntie 

 ■ Pan-Europese beschikbaarheid – veel verschillende mogelijkheden op het 
gebied van stroomconfiguraties en allocatie, ondersteund door een solide 
dienstverlening

Gericht op het optimaliseren van de efficiëntie

We blijven de manier waarop we onze datacenters ontwerpen en exploiteren 
innoveren. We stonden in 2000 aan de wieg van het modulaire ontwerp en we zijn dit 
steeds blijven verfijnen. Het is een innovatieve manier om de capaciteit van de locatie 
te laten aansluiten op de geïnstalleerde IT-last, waardoor nauwkeurig beheer van 
Power Usage Effectiveness (PUE) mogelijk is. 

Ongeveer 80% van onze stroom is afkomstig uit duurzame bronnen, waaronder 
water, zon en wind, en we willen onze bronnen nu en in de toekomst op een 
verantwoordelijke manier beheren.

www.interxion.com
customer.services@interxion.com
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Internationale hoofdvestiging
Algemeen: + 44 207 375 7070
E-mail: hq.info@interxion.com

European Customer Service Centre (ECSC)
Gratis Europa: + 800 00 999 222/Gratis VS: 185 55 999 222
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