PREDSTAVITEV

Tritonova serija
strežniških omar Delta S
..Čeprav je omenjena omara na trgu že dalj časa, se nenehno izboljšuje, tako
da lahko govorimo o novem izdelku, ki ima poleg novih dodatkov tudi zelo
privlačno ceno..
Podjetje Techtrade nam bo tokrat predstavilo prenovljeno serijo strežniških omar
podjetja Triton. O omarah Delta smo lansko leto že pisali, a medtem se je ponudba izboljšala ter dopolnila, tako da je prav,
da jim zopet namenimo vrstico ali dve.

Strežniške omare
Delta S
Tritonova rešitev 19-palčnih komunikacijskih omar Delta S za shranjevanje aktivne
in pasivne mrežne opreme je ena boljših
izbir pri gradnjah strežniškega sistema.
Za imenom Delta S
se skriva prostorna
samostoječa omara. Je kakovostne
izdelave, kar omogoča visoko nosilnost, ter lepega
zunanjega videza,
ki bo poskrbel,
da se bo omara
lepo zlila z našim
delovnim okoljem.
Čeprav je omenjena omara na trgu že dalj
časa, se nenehno izboljšuje.
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Tako lahko govorimo o novem izdelku, ki
ima poleg novih dodatkov tudi zelo privlačno ceno. Podjetje Triton je namreč
sledilo željam uporabnikov ter omaro prilagodilo našim potrebam. Tako so na primer spremenili pritrditev nosilcev notranjih vertikalnih vodil ter s tem ojačali samo
zgradbo omare, prehodi za kable so sedaj
nekoliko večji, spremembe sta doživela
tudi streha omare ter podnožje, na voljo
so novi dodatki za omaro in še in še.

Dodatki
Med dodatki najprej omenimo različne
module za hlajenje omare. Na izbiro
imamo zgornjo ali spodnjo ventilacijsko
enoto z dvema, štirimi
ali šestimi ventilatorji
premera 12*12 cm
(RAX-CH-X05) ali
pa enoto z enim večjim ventilatorjem
(RAX-CH-X17). Ker omara ne bo prazna,
potrebujemo tudi police, ki so na voljo
v več različnih dimenzijah,
vse pa imajo
naluknjano dno
za boljši pretok
zraka. Za lažji

priklop
električnih
porabnikov so
tu še posebni napajalni moduli, na katere
lahko priključimo od 5 do 8 klasičnih
priključkov, lahko pa si omislimo tudi
posebno napajalno enoto z računalniškimi
električnimi priključki. Za konec so nam
na voljo še okrasne letvice, s katerimi
lahko prekrijemo kable.

Potrjena kakovost
Vse omare podjetja Triton ustrezajo strogim mednarodnim standardom in so kot
takšne tudi ustrezno certificirane. Vse
omare so namreč po končanem barvanju
in sestavljanju še enkrat pregledane, kar
zagotavlja najboljšo kakovost končnega
izdelka.
(P.R.)
Strežniške omare podjetja Triton so
nam na voljo pri podjetju Techtrade
iz Ljubljane, prav tako pa bomo pri
njih lahko dobavili tudi vse potrebne
dodatke ter izrabili tehnično pomoč.
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