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PREDSTAVITEV

Triton RFA - Vse v enem

Inovativni IT kabineti Triton
..Nekaj številk nazaj smo pisali o sestavljivih kabinetih Toten, tokrat pa v okviru roadshowa proizvajalca Triton slovensko podjetje
Techtrade predstavlja zanimivo rešitev za mala in srednja podjetja..

Čas jeseni je čas mošta in kostanja, v poslovnem
svetu pa je to tudi čas finančnega načrtovanja
za prihodnje fiskalno obdobje. Ti dve jesenski lastnosti so iznajdljivo združili pri podjetju Techtrade iz Trzina. Pred kratkim so namreč organizirali kostanjev piknik v okviru Triton roadshowa
že uveljavljenega češkega proizvajalca strežniških in drugih kabinetov Triton. Obiskovalcem
so razdelili dodatne popuste, vsak pa je sodeloval tudi v nagradnem žrebanju.

Nočna mora, nujno zlo,
ali elegantna omara?
Čeprav se malokdo rad ukvarja s postavitvijo IT
opreme, napeljavo kablovja, hlajenjem strežnikov ipd., to ni nujno »bav bav«. Danes namreč že
obstaja vrsta ponudnikov naprednih kabinetov,
v katere lahko lično in enostavno spravimo naše

strežniške rezine, napajanja, hlajenje in še bi lahko naštevali. Eden takšnih je proizvajalec Triton,
ki se je te dni v Sloveniji predstavil tudi v okviru
roadshowa.
Njihov prodajni program zajema kabinete vseh
vrst. Poleg strežniških in razvodnih omar so tako
na voljo samostoječi kabineti, tisti, ki se namestijo na steno ter posebni kabineti, ki so svojevrstna novost. Enega takšnih si bomo tudi podrobno pogledali, in sicer model Triton RFA.
Vprašali se bomo, kako v stensko omaro 12U
vgraditi naš novi strežnik.

Triton RFA
Nova stenska omara RFA je zasnovana za izpolnjevanje zahtev malih in srednjih podjetij. Razdeljena je na tri dele - 6U aktivna mrežna oprema,
12U pasivna mrežna oprema in 2U prostor namenjen podatkovnemu strežniku ali UPS sistemu.
V prvem delu je prostor za električno napajanje,
adapterje za aktivno mrežno opremo, eventualno
pa lahko v ta del namestimo tudi podatkovne
vhode/stikala ali razvodne podatkovne panele. V
tem 19-inčnem oddelku je prostor 6U globine 230
milimetrov, komponente namestimo navpično.
V drugem oddelku je prav tako prostor za
19-inčno opremo (12U), globine 230 mm. Tukaj
gre namestit strukturne razvodne panele pasivnega ožičenja, optične razvodne panele, police

Pred kratkim so pri podjetju Techtrade gostili
kostanjev piknik v okviru Triton roadshowa že
uveljavljenega češkega proizvajalca strežniških
in drugih kabinetov Triton.

za dodatno opremo in aktivne mrežne komponente. Priporočena kapaciteta je do 50 priključnih mest - U/UTP,F/UTP podatkovnih kablov .
Najbolj zanimiv je tretji del te inovativne omare
namenjen za vgradnjo strežniških serverjev do
višine 2U in globine 800 milimetrov, zavzema
celotno površino zadnje strani, kar je za primer
namestitve na steno dobrodošlo že zaradi statike, oziroma stabilnosti omare. Prostora je za
opremo do velikosti 19 inčev, višine 2U in globine 900 milimetrov, nameščene navpično. Stranska preferirana vrata omare na desni strani omogočajo hiter dostop do tega dela. Hlajenje vgrajene opreme je mogoče z vgradnjo ventilatorjev RAX-CH-X07-X9 na levi strani omare.
Če vas zanima več, se seveda obrnite na slovenskega distributerja, Techtrade.
(P.R.)

Enostavno odlične rešitve

Nadometni kabineti 4U-18U
Razvodni kabineti 15U-45U

Serverski kabineti 15U-45U
Dodatna oprema

Le klik Vas loči do enkratne ponudbe - www.techtrade.si
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