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Optimale toegankelijkheid

Nieuwe TE 7000: hét open netwerkrack
Het vernieuwde Rittal TE 7000 rack is een open frame behuizing, met 2 zelfdragende 19”
niveaus. Met een draagkracht van 700 kg is hij ideaal als server- of netwerkrack of als
open netwerkverdeler. Dankzij vooraf bepaalde bevestigingspunten is een snelle en
eenvoudige montage gegarandeerd. Een open en zelfdragend kader… dat betekent
bovendien een optimale luchtcirculatie en toegankelijkheid.
Individuele kabelmanagementoplossingen
TE 7000 is geschikt voor de alle servertoepassingen. Het rack biedt de ideale voorwaarden
om actieve en passieve componenten te combineren en kan worden ingezet voor de complete
netwerktechniek. De afstanden tussen de 19” niveaus kunnen eenvoudig worden aangepast
aan de individuele eisen. Een uitgebreid assortiment systeemtoebehoren zoals zijpanelen,
legborden, aardingskits, kabeldoorvoerpanelen en -geleiders maken het geheel compleet af.
TE 7000 leent zich er perfect toe om gebruikt te worden als een enkelvoudige kast maar kan
ook als gekoppelde kastenrij opgebouwd worden.
Efficiënt en kosteneffectief
Het rack wordt gebruikt zonder storend behuizingsframe, daardoor biedt het een optimale
bereikbaarheid van alle kanten en een maximale benutting van de interne ruimte. Daarnaast is
er het voordeel van een heel eenvoudige montage: snel verwijderen en monteren van deuren
en zijpanelen, een systeemdak voor kabelinvoer en actieve ventilatie en diverse
systeemtoebehoren voor snelle en directe montage. TE 7000 staat voor flexibiliteit op alle
niveaus zoals een universele inbouwinstallatie met dieptevariabele bevestigingen en een
directe installatie op het 19˝ montageframe.
Montagevriendelijk
Het open frame van TE 7000 maakt montage en installatie heel gemakkelijk. Door middel van
de 130° scharnieren op de deuren heeft u een volledige onbelemmerde toegang tot beide
19” niveaus. Een borstelstrip over de volledige breedte van de kast zorgt voor een eenvoudige
kabelinvoer bij de netwerk- en serverkasten. En moet het rack verplaatst worden, dan verloopt
ook de ontmanteling bijzonder eenvoudig.
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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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