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Alles voor de IT-infrastructuur

Rittal demonstreert IT-oplossingen op Infosecurity
Op 23 en 24 maart 2016 is Rittal één van de exposanten op Infosecurity, de vakbeurs
voor IT-managers en IT-professionals in Brussels Expo. Op stand 03.A040 pakt de
aanbieder van onder meer systeemoplossingen voor IT-infrastructuur uit met tal van
interessante producten. Diverse demonstraties zijn gepland.
Van PDU tot datacenter-in-a-box
Het datacenter-in-a-box van Rittal is een kant-en-klaar datacenter op maat van kleine en
middelgrote ondernemingen. Het is een gestandaardiseerde oplossing die voldoet aan alle
vereisten op vlak van koeling, stroomverdeling, monitoring en veiligheid. Standaard is zo’n
datacenter-in-a-box uitgerust met een TS IT rack (800 mm breed) inclusief een 12 kW LCP DX
koelunit voor een optimaal koelvermogen 24/7.
Eén van de opties is een PDUi of Power Distribution Unit. Die is er in verschillende types. Een
basisversie, maar ook één met meetfunctie per volledige fase of per outlet, met schakelfunctie
per outlet of als intelligente uitvoering. Zo’n PDUi past rechtstreeks op 19”-rails en levert een
elektrisch vermogen tot 10 kW.
Beide worden uitvoerig gedemonstreerd op de stand van Rittal. Ook worden racks met
toegangscontrole en deurcontrole-eenheid geëxposeerd. Allemaal onmisbare elementen voor
een sluitende beveiliging van elk IT-rack!
En zo veel meer
IT-netwerk- en serverbehuizingen, IT-wandkasten en distributieracks, complete datacenters,
klimatisering voor serverruimten, monitoringsoftware en IT-beveiliging … Rittal heeft het
allemaal in haar assortiment en helpt je graag verder.
De Rittal experts staan klaar met professioneel advies en verwelkomen je op hun mooie en
uitgebreide stand. Afspraak op 23 en 24 maart 2016 op stand 03.A040 van Infosecurity in
Brussels Expo. Contacteer Rittal via marketing@rittal.be voor gratis toegang.
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RITTAL
Rittal met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd toonaangevende aanbieder
van oplossingen voor industriële kasten, stroomverdeelsystemen, systeemklimatisering en ITinfrastructuur. Systeemoplossingen van Rittal worden toegepast in nagenoeg alle sectoren,
hoofdzakelijk in de automobielindustrie, energieproductie, machine- en installatiebouw, alsook
in de IT- en telecomsector. Met circa 10 000 medewerkers en 58 dochtermaatschappijen is
Rittal wereldwijd aanwezig.
Tot het ruime assortiment behoren infrastructuuroplossingen voor modulaire en energieefficiënte datacenters met innovatieve veiligheidsconcepten voor fysieke data- en
systeembeveiliging. De toonaangevende softwareaanbieders EPLAN en Cideon vullen de
productieketen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen. Rittal Automation Systems
doet dat met automatiseringsoplossingen voor kastenbouw.
Rittal werd opgericht in 1961 en is de grootste onderneming binnen de Friedhelm Loh Group,
geleid door de eigenaars. De Friedhelm Loh Group is wereldwijd actief vanuit 18
productiesites en 78 dochterondernemingen. De ondernemingsgroep telt meer dan 11 500
medewerkers en noteerde in 2014 een omzet van ca. 2,2 miljard euro. In 2015 werd het
familiebedrijf voor de zevende keer uitgeroepen tot topwerkgever in Duitsland. Meer informatie
op www.rittal.com en www.friedhelm-loh-group.com.
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