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PREDSTAVITEV

Sestavljivi kabineti Toten

Veliko IT opreme in malo prostora?
..Kako zagotoviti udobno in ugodno montažo kabinetov, namenjenih hranjenju naše mrežne in druge IT opreme? Ali je res potrebnih več
ljudi za montažo in ali je ob pomanjkanju prostora to sploh mogoče?..

K je so težave?
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Do težav prihaja predvsem ob transportu, pa
tudi pri predvidenem prostoru znotraj podjetja.
Pri večjih, že sestavljenih omarah, predstavlja
dostava velik problem, saj potrebujemo več ljudi za prenašanje, večje dostavno vozilo za transport omare, težave pa nam predstavljajo tudi
ozka vrata, stopnišča, dvigala in še bi lahko naštevali. Včasih problem predstavljajo tudi ozka
vrata v prostor, namenjen za sistemsko sobo ali
vozlišče računalniškega omrežja LAN.
Kako torej učinkovito in preprosto hraniti našo
IT opremo (kabinete) v prostorih, ki s svojo »velikostjo« nič ne pripomorejo k dobri oziroma kakršnikoli montaži namenskih omar? Verjetno
težko.
Dobra novica je, da nam takšne IT podvige lahko precej olajšajo sestavljivi kabineti, ki so prilagodljivi in jih lahko »stlačimo« oziroma namestimo, sestavimo v še tako majhnih ali ozkih pre-

hodih in sobah. Tokrat si bom pobližje ogledali
novost na našem trgu - sestavljive kabinete
Toten.

Prednosti sestavljivih kabinetov Toten
Prednosti je veliko, najbolj očitna pa je ta, da
lahko še tako veliko razstavljeno omaro po delih
prinesemo v še tako ozek ali nedostopen prostor - tukaj je navadno največ težav.
Druga omembe vredna prednost je enostavnost montaže, saj lahko razstavljeno omaro naloži, dostavi in sestavi le ena oseba. Tehnično
podkovana oseba lahko tako omaro sestavi v le
20-30 minutah!
Sestavljivi IT kabineti Toten po sestavi, videzu in
kvaliteti v ničemer ne zaostajajo za standardnimi IT kabineti, na voljo pa so v različnih dimenzijah: 600 x 600 22U 1166, 600 x 600 42U 2055,

600 x 800 27U 1388, 600 x 800 42U 2055, 800 x
800 32U 1610, 800 x 800 42U 2055, 800 x 1000
32U 1610, 800 x 1000 42U 2055.
19-inčni komunikacijski samostoječi sestavljivi
kabineti Toten so pakiran v več paketih, kar znatno poenostavi transport, prenašanje in montažo v majhnih prostorih.
Sprednja vrata vsebujejo kaljeno steklo s ključavnico, zadnja vrata so pločevinasta, prav tako
stranice. Vsa vrata so enostavno snemljiva, odprtine (nastavljive) za uvod kablov pa se nahajajo na spodnji in zgornji strani. Visoko kvaliteten
kabinet je grajen iz jekla (SPCC cold rolled steel),
pri čemer debelina pločevine znaša 1,2 mm, vodila/stebrički 2 mm, polica 0,8 mm, pokrov in
sprednja vrata pa 1,2 mm. Nosilnost sestavljivih
kabinetov znaša do 800 kg, vsi kabineti imajo
tudi zaščito IP20 in so dobavljive v sivi barvi
RAL7035. Kabineti dimenzij 800 x 1000 imajo
priložena tudi vertikalna organizatorja kablov.
Na voljo je tudi dodatna oprema za kabinete kot
so hladilne enote, napajalni razdelilci, organizatorji kablov, police in luči za osvetlitev
kabinetov.
Podjetje Tech Trade nam ob izbiri kateregakoli
modela poleg osnovnih gradnikov nudi še dodatne bonus police, kolesa ter organizatorje kablov. Njihovo ponudbo pa seveda lahko preverite tudi sami na naslovu www.techtrade.si. (P.R.)
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Sestavljive 19” IT omare..

SUPER UGODNO

IT oddelki so v vseh resnih podjetjih postali stalnica oz. nuja. Verjetno se bomo vsi strinjali, da
starejše pisarne, grajene v »predinformacijskih«
letih, niso uspele predvidevati strežnikov, mrežne opreme in ostalih, danes nujnih infrastrukturnih gradnikov sodobnega poslovanja. V te
iste pisarne je danes nemogoče postaviti in dostaviti komunikacijske kabinete večjih dimenzij.

..modra odločitev.
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