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Meer dan 100 varianten van het Rittal serverrack TS IT

Tal van keuzemogelijkheden voor de perfecte IT-kast
Rittal breidt zijn TS IT racksysteem uit. Voor de klant betekent dat nog meer flexibiliteit
en opties bij de keuze van de ideale IT-kast. Het aanbod omvat diverse kastafmetingen
en uitrustingsvarianten. In totaal kan de TS IT server- en netwerkkast geleverd worden
in 144 varianten. De selectietool op de Rittal website vereenvoudigt de keuze voor de
klant. Voor snelle ingebruikname is er ook een vooraf geconfigureerde uitvoering van
de TS IT.
Het TS IT racksysteem biedt 144 configuraties zodat gebruikers een kast kunnen bouwen die
perfect aan hun noden voldoet. Rittal biedt nu ook twee verschillende maar compatibele 19”
TS IT racks. Naast de originele kast, met state-of-the-art Snap-In technologie en maximaal tot
1500 kg belastbaar, is nu een 19” montageframe beschikbaar in diverse afmetingen. Dit zorgt
voor meer flexibiliteit bij de bekabeling en biedt ruimte voor koperen en glasvezelkabels,
Ethernet en Fiber Channel. Deze versie van de TS IT rack heeft een maximale belasting van
1000 kg waardoor ze extra geschikt is voor netwerkcomponenten.
Selectietool voor een eenvoudige keuze
Rittal ontwikkelde een configuratietool die de klant in staat stelt zelf een kast samen te stellen
uit de standaard onderdelen. Afmeting, deur en beschermingsgraad kunnen worden bepaald,
net als de componenten in de kast (http://www.rittal.com/de_de/itconfigurator/index.php?l=en). Rittal biedt eveneens vooraf geconfigureerde kasten. Deze zijn
beschikbaar onder een bepaald ordernummer en kunnen bijna onmiddellijk worden toegepast.
Het racksysteem wordt geleverd met twee 19” montageniveaus, afsluitbare zijpanelen uit één
stuk met een 3524 E-veiligheidsslot en borstelstrips in de dakplaat voor makkelijk
kabelmanagement. De zichtdeuren in aluminium bestaan uit veiligheidsglas, een
veiligheidsslot en een ergonomisch handvat met een enkel cilinderslot.

Bij de foto:
Rittal biedt 144 configuraties van het TS IT racksysteem. Hier de productie van TS IT in de Rittal fabriek
in Rittershausen.
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RITTAL
Rittal GmbH & Co. KG met hoofdzetel in Herborn, Hessen (D) is een wereldwijd
toonaangevende systeemaanbieder voor behuizings- en schakelkasttechnologie,
stroomverdeling, systeemklimatisering en IT-infrastructuur. Systeemoplossingen van
Rittal worden toegepast in alle sectoren van de industrie, in de machine- en installatiebouw,
alsook in de IT- en telecomsector.
Tot het ruime assortiment behoren ook totaaloplossingen voor modulaire en energie-efficiënte
datacenters, van innovatieve beveiligingsconcepten tot de fysieke data- en systeembeveiliging
voor IT-infrastructuren. Het toonaangevende softwareplatform van EPLAN en de
automatiseringsoplossingen van Kiesling - dochterondernemingen van Rittal - vullen de Rittal
systeemoplossingen aan met interdisciplinaire engineeringoplossingen.
Rittal werd opgericht in 1961 en is momenteel wereldwijd actief vanuit 11 productiesites, 64
dochterondernemingen en 40 vertegenwoordigingen. Met een totaal van 9000 medewerkers is
Rittal het grootste bedrijf van de Friedhelm Loh Group, gevestigd in Haiger, Hessen (D). De
groep stelt in totaal meer dan 10000 mensen tewerk. Meer informatie op www.rittal.com en
www.friedhelm-loh-group.com.
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