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PREDSTAVITEV

Tecnosteel

Komunikacijska vozlišča
.. uredite si informacijsko avtocesto..

od 6U (266 mm) za domača omrežja pa vse
do velikih omar z višinami do 45U (1998 mm)
za profesionalno montažo v velikih podjetjih
ali podatkovnih centrih.
Omare prihajajo v izvedbah za montažo na
zid ali kot samostoječe omare.

Podatkovni centri

V domačem in poslovnem okolju se pojavlja
vedno večja potreba po organiziranju vsega
našega kablovja in informacijske opreme
(LAN kabli, telefonski kabli, modemi, usmerjevalniki, paneli itd.), ki se ponavadi stikajo na
eni točki, v organizirano, pregledno in za
vzdrževanje
preprosto
komunikacijsko
vozlišče. Na podoben izziv naletijo profesionalni uporabniki avdio in video naprav ter upravljalci strežniških sistemov, ki jih je sčasoma
potrebno montirati v ustrezna ohišja. Tukaj
pridejo v uporabo namenske komunikacijske
in strežniške omare, kamor lahko ob uporabi
ustreznega pribora in orodja montiramo vse
naštete naprave.
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Računalniške novice

Tokrat vam bomo predstavili italijanskega
proizvajalca rešitev za komunikacijska
omrežja, podjetje Tecnosteel, ki je eden
izmed največjih italijanskih proizvajalcev komunikacijskih in strežniških omar ter pribora,
in ima organizirano prodajno mrežo v večini
evropskih držav - tudi v Sloveniji. Redne
posodobitve
proizvodnih
zmogljivosti,
tehnologije, uporaba materialov in rešitev ter
pridobljen ISO standard 9001:2000 ga postavlja v sam vrh evropskih proizvajalcev.

Tecnosteelov razvoj je pripeljal do njihove
zadnje rešitve za podatkovne centre
imenovane BladeShelter, ki je zbir vseh dosedanjih inovativnih rešitev in je posebej namenjena za uporabo v podatkovnih centrih
oz. strežniških sobah z majhno porabo energije in zahtevo po modularni gradnji. Revolucionarna omara imenovana T7 z TecnoCooling hladilnim sistemom ter ActiPower napajanjem s kontrolo in monitoringom večih
okoljskih parametrov v sami omari. Še več,
kontrola se lahko izvaja oddaljeno, preko
spletnega brskalnika ali SNMP protokola.

K abelska vozlišča
Za namene, kjer je potrebno urediti samo kabelska vozlišča brez vgradnje druge opreme, pa so
namenjene omare za kabliranje, ki so v osnovi

Komunikacijske in strežniške rešitve
Komunikacijske in strežniške rešitve so namenjene centralnemu kabliranju inštalacij in
vgradnji različne računalniške, informacijske
in multimedijske opreme. Prihajajo v velikostih, ki so odvisne od posameznikovih
potreb in količine opreme, ki se bo predvidoma vgradila v omaro. Standard za vgradnjo opreme je okvir širine 19’’ (482,6 mm), kar
omogoča montažo različnih modulov. Vsak
modul ima sprednji panel širine 19’’ skupaj z
robovi oz. ušesi, ki omogočajo pritrditev modula s posebnimi vijaki na okvir omare. Tecnosteelove komunikacijske in strežniške omare
so narejene v različnih širinah, velikostih in
globinah. Širina omar je med 600 in 800 mm
kar omogoča lažji dostop in kabliranje, višin

ožje in manjših dimenzij. Predvsem pridejo v
poštev pri vmesnih komunikacijskih vozliščih.
Kombinacija pravilno izbrane telekomunikacijske opreme in 19” komunikacijske omare nam
torej zagotavlja varnost in učinkovitost delovanja opreme, tako v poslovnem kot tudi
domačem okolju.
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