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Szafy serwerowe i teleinformatyczne,
to linia szaf, obudów przeznaczonych
do tworzenia i modernizacji sieci
informatycznych i teleinformatycznych
w centrach bazodanowych i serwerowniach. Szafy te stanowią bezpieczne
i pewne miejsce dla zabudowy szeroko
rozumianego sprzętu sieciowego takiego
jak: serwery bazodanowe typu RACK,
macierze obliczeniowe, wszelkiego
rodzaju UPS’y, SWICH’e oraz zasilacze.
Szafy te przez swoją funkcjonalność
kompleksowo zaspakajają potrzeby
nawet najbardziej wymagających
użytkowników.
Szafy rackowe to szafy wolnostojące
o konstrukcji ramowej, które ze względu
na swoją budowę umożliwiają swobodne
konfigurowanie i szeroką wariantowość.
Wszystkie nasze szafy wykonane są
w dwóch standardach szerokości – 19” i 21’’,
czterech wariantach głębokości oraz
w trzech wysokościach, uzależnionych
od ilościowej możliwości zabudowy.

Oferowane przez nas szafy teleinformatyczne i serwerowe to
konstrukcja szkieletowa, składająca
się ze spawanych belek nośnych
połączonych z dnem i dachem
szafy. Szkielet obudowy z trzech
stron – dla łatwego dostępu podczas
montażu i konserwacji wyposażony
jest w demontowaną osłonę tylną
oraz dwie osłony boczne. Od frontu
szafa wyposażona jest w stalowe,
wykończone w różnych wariantach
(perforacja, hartowane szkło) drzwi.
Wszystkie elementy konstrukcyjne
szafy wykonane są z blachy czarnej,
malowanej proszkowo w kolorze
czarnym RAL 9005 lub szarym
RAL 7035.
W osłonach: tylnej i bocznych
dla swobodnego organizowania
wiązek przewodów połączeniowych
mogą być wykonane otwory pod
przepusty szczotkowe.
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W górnej pokrywie – dachu, dla
zapewnienia odpowiedniej wentylacji,
szafa może być wyposażona w panel lub
panele wentylacyjne. Wszystkie osłony
boczne i tylna zabezpieczone są zamkami.
Drzwi główne szafy osadzone są na
zawiasach wewnętrznych umożliwiających ich szybki demontaż, wyposażone
w zamek z potrójnym ryglowaniem
doskonale zabezpieczają przed niepowołaną ingerencją osób trzecich.

We wnętrzu szafy, na belkach nośnych
znajdują się perforowane ceowniki
poziome, do których mocowane są po
dwa na każdą stronę pionowe profile
montażowe o wymiarze perforacji
przewidzianym dla nakrętki koszykowej
typu RACK o rozstawie – wielokrotności
”U” – 44,45 mm.
Prosty i szybki demontaż kompletnej
szafy do szkieletu nośnego zapewnia
monterowi wygodny dostęp do wnętrza,
a tym samym ergonomiczne i bezpieczne
prowadzenie prac serwisowych.
OPCJE DODATKOWE:
• cokół z blachą wsporczą,
• zestaw kołowy,
• dach z jednym przepustem szczotkowym,
• dach z dwoma przepustami szczotkowymi,
• drzwi perforowane,
• drzwi przeszklone,
• tył skrócony pod maskownice 3U
z przepustami szczotkowymi.
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PRZEZNACZENIE:
Serwery bazodanowe, stacje czołowe,
modulatory, rejestratory, wzmacniacze RTV-SAT,
swiche i multiswiche, UPS’y

PRZEZNACZENIE:
Stacje czołowe, modulatory,
rejestratory,wzmacniacze RTV-SAT,
swiche i multiswiche, UPS’y,

WYMIARY (S x G x H mm):
Szafy na urzadzenia w standardzie 19’’
(482,6 mm):
19’’ 600 x 1000 x 875 (18U), SERVA 19-18
19’’ 600 x 1000 x 1410 (30U), SERVA 19-30
19’’ 600 x 1000 x 1945 (42U), SERVA 19-42
19’’ 600 x 1200 x 875 (18U), SERVB 19-18
19’’ 600 x 1200 x 1410 (30U), SERVB 19-30
19’’ 600 x 1200 x 1945 (42U), SERVB 19-42

WYMIARY (S x G x H mm):
Szafy na urzadzenia w standardzie 19’’
(482,6 mm):
19’’ 600 x 600 x 875 (18U), STA 19-18
19’’ 600 x 600 x 1410 (30U), STA 19-30
19’’ 600 x 600 x 1945 (42U), STA 19-42
19’’ 600 x 800 x 875 (18U), STB 19-18
19’’ 600 x 800 x 1410 (30U), STB 19-30
19’’ 600 x 800 x 1945 (42U), STB 19-42

Szafy na urzadzenia w standardzie 21’’
(533,4 mm):
21’’ 800 x 1000 x 875 (18U), SERVA 21-18
21’’ 800 x 1000 x 1410 (30U), SERVA 21-30
21’’ 800 x 1000 x 1945 (42U), SERVA 21-42
21’’ 800 x 1200 x 875 (18U), SERVB 21-18
21’’ 800 x 1200 x 1410 (30U), SERVB 21-30
21’’ 800 x 1200 x 1945 (42U), SERVB 21-42

Szafy na urzadzenia w standardzie 21’’
(533,4 mm):
21’’ 800 x 600 x 875 (18U), STA 21-18
21’’ 800 x 600 x 1410 (30U), STA 21-30
21’’ 800 x 600 x 1945 (42U), STA 21-42
21’’ 800 x 800 x 875 (18U), STB 21-18
21’’ 800 x 800 x 1410 (30U), STB 21-30
21’’ 800 x 800 x 1945 (42U), STB 21-42

Powyższe wymiary wysokości szaf dotyczą baz do indywidualnej zabudowy, konfiguracji w:
• cokół • zestawy kołowe • przeciwwagę, ramę wsporczą,
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W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie ergonomiczną
i funkcjonalną eksploatacją teleinformatyki w branży technologii
informatycznych IT na świecie, stworzyliśmy stojak który swą ideą
zastąpić ma klasyczne, wielkogabarytowe szafy na komputery
przemysłowe, jednocześnie tworząc estetyczne i nowoczesne
stanowisko teleinformatyczne. Stojak komputerowy dedykowany
jest dla szeroko pojmowanego przemysłu, dzięki pełnej ergonomii
i możliwości dostosowania w ogromnym zakresie wysokości
i głębokości można go stosować zarówno na halach produkcyjnych
jako stanowisko rejestrujące czas pracy, operacje technologiczne
pracowników zatrudnionych w akordzie, a poprzez dostosowanie
do pozycji poziomej może służyć jako biurko do rozliczania
produkcji dla majstrów czy brygadzistów.
Stojak teleinformatyczny w całości wykonany jest z profilowanej
blachy o grubosci od 1,0 do 3 mm, lakierowany farbami poliestrowo-epoksydowymi w kolorze RAL 9005 (czarnym). Dzięki zaawansowanemu
profilowi belek, uzyskaliśmy ogromną sztywność oraz stabilność, jak
również doskonałe miejsce na organizacje wszystkich przewodów
i wtyczek zasilania. Listwa zasilania może być mocowana w jednej
z belek, dlatego ze stojaka wyprowadzamy tylko jeden przewód,
tym samym utrzymując ład i porządek bez irytujacego plątania kabli.
Sześć przegubów regulacyjnych pozwala w jednej chwili zmienić
stojak w pełni funkcjonalne i ergonomiczne biurko.
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Stojak tworzą cztery, regulowane za pomoca przegubów, w zakresie
45 stopni belki. Belka dolna dodatkowo ma regulowaną wysokość
w zakresie 300 mm, oraz dla lepszej ergonomii i funkcjonalności
posadowiona jest na łożysku oporowym dzięki czemu ma możliwość
obrotu w zakresie 360 stopni. Na belce dolnej umieszczona jest półka
na jednostkę PC. Możliwość stosowania wszystkich standardowych
obudów PC: SLIM LINE, MINI TOWER, MIDI TOWER, BIG TOWER. Na
przegubie górnej belki znajduje się zunifikowane z systemem VESA
mocowanie monitora, półka na klawiaturę i mysz jak również
uniwersalny uchwyt czytników kodów kreskowych.
Stojak teleinformatyczny może być
dostosowany do ergonomicznej pracy:
- osób wysokich i niskich,
- jako zaimprowizowane biurko
do rozliczania produkcji,
informatycznych prac
konserwacyjnych,

Zalety:
- możliwość zastosowania zarówno standardowych jednostek PC jak
i nowoczesnych urzadzen teleinformatycznych typu WYSE, SWICHE etc.,
- ogromna funkcjonalność,
- łatwość organizacji przewodów,
- duża ergonomiczność,
- nowoczesny design,
- mała, w pełni organizowalna przestrzeń stojaka,
- możliwosc stosowania nad przenośnikami, liniami produkcyjnymi, etc.
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STOJAK TELEINFORMATYCZNY
stosowanie tylko wtyków prostych
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