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Nieuwe functies voor Rittal CMC III

Het datacenter onder controle
Monitoring en afstandsbeheer drukken gestaag onderhouds- en werkingskosten en
zorgen voor een grotere beschikbaarheid. Zo reduceren controle, meten en sturen met
Rittal CMC III (Computer Multi Control) het risico op stilstand tot een minimum en is
preventief ingrijpen mogelijk. In interne datacenters is dit extra belangrijk, omdat 93%
van de IT-managers het eigen datacenter ziet als sleutelelement voor competitiviteit op
lange termijn. Dit kwam naar voor uit een actueel onderzoek van marktstudiebedrijf IDC
in opdracht van Rittal. De systeemaanbieder van IT-infrastructuur breidde zijn
controlesysteem CMC III uit met nieuwe functies, voor nog meer controle en veiligheid
in het datacenter.
Data en verbruikswaarden zijn voortaan makkelijker en gedurende een langere periode te
meten en te controleren. Daarbij komt nog dat Rittal het volledige gamma sensoren aangepast
heeft aan de CMC III technologie met CAN-bus, waardoor sturing en monitoring van
essentiële parameters in het datacenter wordt vereenvoudigd. Ten slotte breidde Rittal ook de
opties voor automatische deuropening uit.
Met de nieuwe firmware kunnen meetwaarden gedurende langere tijd geobserveerd en
opgeslagen worden op SD-kaarten en USB-sticks met een capaciteit tot 32 gigabyte. Via de
gebruikersinterface kan het meetinterval worden ingesteld tussen vijf seconden en 24 uur.
Trendgegevens voor periodes tot 48 uur kunnen voortaan worden getoond op de CMC III unit
zelf, langere tijdspannes zijn realiseerbaar door middel van dataexport en analysesoftware.
In het kader van deze update werden ook alle sensoren van het vroegere CMC II systeem
geconverteerd naar CMC III. Sensoren kunnen nu rechtstreeks op CMC III worden
aangesloten, zonder gebruik van een adapter. Daar hoort een rookmelder bij en een nieuw
ontwikkelde lekkagesensor (bereik 15 meter) die in staat is precies te bepalen waar het lek
zich bevindt. Ook het brandblussysteem DET-AC III kan nu via de CAN-bus met behulp van
CMC III gemonitord worden.
Intelligente deurcontrolesystemen
Rittal breidde ook het assortiment automatische deuropeningssystemen uit. Bij normale
werking wordt de deur door elektromagneten gesloten gehouden. In geval van nood,
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bijvoorbeeld bij uitval van de koeling in de kast, duwt een gasdrukveer de deuren
gecontroleerd open. Het is de nieuwe CMC III Controller die deze sturing overneemt. Ook voor
gesloten koelsystemen met LCP (Liquid Cool Packages) is er een oplossing. Bij een alarm
gaat LCP over op volle belasting en houdt de deur door extreme onderdruk gesloten, ondanks
de aanwezigheid van de gasdrukveer. In een noodgeval houden ook de performante
ontluchters van de huidige servergeneraties de deuren gesloten. Hier biedt CMC III uitkomst
samen met de deurkitextensie van Rittal, die uit twee extra motoren voor beide deuren
bestaat. De motor drukt de deur met behulp van een stang automatisch open en overwint zelfs
de grootste onderdrukkrachten.
Voortaan is de gebruikersinterface van CMC III beschikbaar in nog meer talen en ook het
bedieningsgemak werd, dankzij de up-to-date gebruikshandleiding en navigatie, verbeterd.

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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