PREDSTAVITEV

Kvalitetna strežniška ohišja
in sistemi za možično kopiranje
..Če upoštevamo najvišje hitrosti zapisovanja (52x CD in 8x DVD), lahko
z malo truda na sistemu s sedmimi zapisovalniki v eni uri naredimo do
100 DVD in do 300 CD kopij..
Strežniška okolja se širijo in potrebe po
močnejših strežnikih se večajo, marsikatero podjetje se zato ozira po večjih strežniških ohišjih. Zato smo si tokrat ogledali dve
strežniški ohišji podjetja Mapower. Poleg
tega bomo več izvedeli še o namenskih
napravah za kopiranje CD in DVD medijev
podjetja Comex.

poskrbel za vse ostalo. Če upoštevamo najvišje hitrosti zapisovanja (52x CD in 8x DVD),
lahko z malo truda na sistemu s sedmimi
zapisovalniki v eni uri naredimo do 100 DVD
in do 300 CD kopij.

Quickburn CD
in DVD kopirni sistemi

Naslednji izdelek, ki si ga bomo ogledali,
je strežniško ohišje MP-S5AA in prihaja iz
podjetja Mapower. Gre za strežniško ohišje,
ki ga namestimo v standardno omaro, zasedel pa nam bo pet mest (5U). Masivno črno
ohišje je kvalitetno izdelano, z aluminijastimi
ročaji na sprednji strani za lažje premikanje.
Na sprednji strani najdemo še osem 5,25palčnih rež, ki so postavljene horizontalno
(po štiri v dveh vrstah), našli pa bomo tudi
dve 3,5-palčni reži, ki sta zaradi prostorske
stiske postavljeni vertikalno. Kot je pri
kvalitetnejših strežniških ohišjih že v navadi,
v kompletu dobimo tudi zanesljiv 300 W
napajalnik. Strežniško ohišje Mapower
MP-S5AA je dobavljivo v več različicah, ki
se med seboj ločijo po vgrajenih vmesnikih.
Kot prvi je na voljo model brez vgrajenega
vmesnika, za zahtevnejše uporabnike pa so
dobavljivi modeli z vmesniki SCSI 1, SCSI 2,
SCSI 3 in SCSI Ultra 320.

Podjetje Comex že nekaj časa izdeluje sisteme za množično kopiranje CD in DVD medijev.
Njihovi najnovejši sistemi serije Quickburn so
na voljo kot samostojne rešitve, v katerih se
odvisno od naših potreb lahko nahaja 1, 3,
5, 7 ali kar 14 optičnih zapisovalnikov. Vsem
modelom je skupno enostavno upravljanje,
saj kopiranje poteka brez povezave z drugim
računalnikom, samo vstavimo medij, ki ga
želimo razmnožiti, Quickburn sistem pa bo
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Strežniško ohišje
Mapower MP-S5AA

Strežniško ohišje
Mapower MP-S4VA

Drugi model strežniškega ohišja z imenom
MP-S4VA je za razliko od črnega predhodnika
tokrat odet v belo barvno kombinacijo, v standardni strežniški omari pa nam bo zasedel
štiri enote (4U). Tako kot predhodnik ima na
sprednji strani dve aluminijasti ročki, različna
pa je postavitev 5,25-palčnih rež. Te so postavljene navpično, na sprednjo stran pa so
jih lahko namestili osem. Tudi pri tem modelu
nam ob nakupu pripada napajalnik s 300 W
moči, prav tako pa so nam poleg modela
brez vgrajenega vmesnika na voljo modeli z
vgrajenimi vmesniki (SCSI 1, SCSI 2, SCSI
3 in SCSI Ultra 320). Utrjena konstrukcija
strežniškega ohišja Mapower MP-S4VA nam
zagotavlja varovanje notranjosti sistema tudi v
težjih industrijskih okoljih, dobro pa je poskrbljeno tudi za hlajenje ohišja z dvema velikima
dodatnima ventilatorjema, ki poskrbita za
dobro odvajanje vročega zraka iz ohišja. (P.R.)
Tako kot vedno lahko več informacij o tokrat predstavljenih izdelkih dobimo neposredno pri podjetju Techtrade iz Trzina,
kjer jih bomo lahko tudi kupili. Dodatne
informacije so vam na voljo na tel. št. 01/
56 22 111 in na www.techtrade.si.
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