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Lancering nieuw IT-rack TE 8000 is een feit

Top Efficiency in kleine tot middelgrote IT-omgevingen
Vooraf gemonteerd, een snelle set-up en universeel toepasbaar: met TE 8000 verloopt
de installatie van actieve en passieve netwerkcomponenten bijzonder eenvoudig en
efficiënt. Ontworpen als instapmodel, vindt TE 8000 snel zijn plaats in kleine tot
middelgrote IT-omgevingen of wordt hij als verdeelkast gebruikt. TE staat voor ‘Top
Efficiency’, waarmee Rittal verwijst naar de eenvoudige montage en de zeer goede
prijs-/kwaliteitsverhouding.
De server- en netwerkkast TE 8000 is een universeel inzetbare basiskast die de snelle én
veilige uitbouw van een IT-omgeving mogelijk maakt. Opmerkelijk is de constructie met een
zelfdragende 19” (482,6 mm) framestructuur. De externe zijpanelen kunnen eenvoudig
verwijderd worden tijdens de installatie. Dit zorgt voor een optimale toegankelijkheid en
comfortabel on-site werken. Voor een flexibele uitbreiding van de IT-omgeving, kunnen
meerdere kasten aan elkaar gekoppeld worden. De kast is IP 20 beveiligd en biedt
betrouwbare bescherming tegen onbevoegde toegang.
De TE 8000 biedt ook flexibele opties voor ventilatie. Klanten kunnen kiezen voor een
gekoelde voor- of achterdeur, die allebei tot 63% geperforeerd zijn. Een centraal gemonteerde
afdekplaat bovenaan het dak van het rack kan voor passieve ventilatie optioneel worden
uitgerust met afstandshouders of worden voorzien van een ventilator. De TE 8000 heeft een
stijlvol en hedendaags design. Zo kregen bijvoorbeeld de zichtdeuren een nieuw ontwerp en
werd de kast voorzien van een moderne handgreep.
Voor deze IT-behuizing is een uitgebreid assortiment toebehoren beschikbaar, zodat de TE
8000 individueel kan worden afgestemd op de vereisten ter plaatse. De TE 8000 is ook
uitgerust met een stabielere deur waarop de Ergorform handgreep past. Daarnaast vormt de
Flex-Block of de klassieke plaatstalen sokkel van de TS reeks het ideale onderstel voor dit ITrack. De gewijzigde dakconstructie zorgt voor een eenvoudige montage van toebehoren, zoals
het plaatsen van een kabelgootsteun.
“Met het universele TE 8000 rack richten we ons tot kleine en middelgrote ondernemingen die
mee willen met de digitale transformatie en hiervoor snel en efficiënt een IT-omgeving willen
uitbouwen”, aldus Bernd Hanstein, Vice President Product Management IT bij Rittal.
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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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