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Design:
Marino Piotti

Obciążenie 
statyczne:
1500 kg

Standardowy
kolor:
Czarny

Inne kolory
opcjonalnie

Innowacje w konstrukcji
Nowe zawiasy umożliwiają otwarcie drzwi tylnych do 270 °.

Dzięki temu operacje demontażu i odwracania są 
łatwiejsze, szybsze i bezpieczniejsze.
Przednie drzwi są wzbogacone o kanał kablowy do 
podłączenia elektronicznych klamek, alarmów, czujników 
i oświetlenia.
Otwarcie czterech paneli bocznych staje się niezależne i 
możliwe nawet wtedy, gdy drzwi są zamknięte, chyba że 
zamontowano zestaw zabezpieczający przed włamaniem.

Główne cechy T7plus
T7plus jest dostarczany z kółkami i nóżkami 
poziomującymi. Zazwyczaj szafy są montowane 
w korytarzach, dlatego w standardowej 
konfiguracji oferowane są bez paneli bocznych. 
Standardowy kolor to czarny.

Konfiguracja MultiSection
Szafy są standardowo wyposażone w cztery 
belki montażowe. Na zamówienie jedna lub 
dwie pary belek mogą być 2 lub 3-sekcyjne. 

Dostępne w wersji 
antywibracyjnej
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Opis:
Szafa dostarczana w stanie zmontowanym; konstrukcja stalowa o wysokiej 
wytrzymałości, certyfikowana na obciążenie statyczne 1500 kg;
Przygotowana do szybkiego montażu listew PDU; 

Wymiary:
Szerokość:  600 lub 800 mm 
Wysokość:  42U lub 48U 
Głębokość: 1030 lub 1200 mm

Dach
Łatwy demontaż
Z podwójnymi wejściami kablowymi ze szczotką; 
Dodatkowe wejścia kablowe przez dwie przesuwne 
zaślepki.

Cechy drzwi przednich: 
82% perforowane, wzmocnione; 
Drzwi szklane do zabudowy 
zamkniętych;
4-punktowe zamki;
Kąt otwarcia drzwi 180 ° dla szaf 
ustawionych w rzędzie i 270 ° 
indywidualnie;

Cechy tylnych drzwi
Drzwi perforowane 82%  podwójne;
Drzwi podwójne pełne; 
Kąt otwarcia 270 °
Zamek 3-punktowy
Panele boczne (opcjonalnie)
Belki montażowe 19 "
Ponumerowane;
Szybki system regulacji;
Tylne belki montażowe dwu lub 
trzysekcyjne; 
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KOD OPIS U S G
TX6142N1G2G

Drzwi przednie jednoskrzydłowe 
perforacja 82%, drzwi tylne 
dwuskrzydłowe perf. 82% - bez 
osłon bocznych - kolor czarny - w 
kpl. kółka i stopki poziomujące 
(spakowana na palecie)

42 600 1030
TX8142N1G2G 42 800 1030
TX6148N1G2G 48 600 1030
TX8148N1G2G 48 800 1030
TX6242N1G2G 42 600 1200
TX8242N1G2G 42 800 1200
TX6248N1G2G 48 600 1200
TX8248N1G2G 48 800 1200
TX8842N1G2G 42 800 800
TX8848N1G2G 48 800 800
TX6148N1V2M

Drzwi przednie jednoskrzydłowe 
przeszklone, drzwi tylne 
dwuskrzydłowe blaszane - bez 
osłon bocznych - kolor czarny - 
w kpl. kółka i stopki poziomujące 
(spakowana na palecie)

42 600 1030
TX8148N1V2M 42 800 1030
TX6242N1V2M 48 600 1030
TX8242N1V2M 48 800 1030
TX6248N1V2M 42 600 1200
TX8248N1V2M 42 800 1200
TX6242N1V2M 48 600 1200
TX8248N1V2M 48 800 1200
TX8842N1V2M 42 800 800
TX8848N1V2M 48 800 800
TX6142N1V2MCL  Drzwi przednie jednoskrzydłowe 

przeszklone, drzwi tylne 
dwuskrzydłowe blaszane - bez 
osłon bocznych - kolor czarny - w 
kpl. kółka i stopki poziomujące 
(spakowana na palecie) - 
wyłącznie do montażu z 
wymiennikami ciepła "in-row" 
BaldeCooling

42 600 1030
TX8142N1V2MCL 42 800 1030
TX6148N1V2MCL 48 600 1030
TX8148N1V2MCL 48 800 1030
TX6242N1V2MCL 42 600 1200
TX8242N1V2MCL 42 800 1200
TX6248N1V2MCL 48 600 1200
TX8248N1V2MCL 48 800 1200 Na zamówienie belki trzysekcyjne

Wersja standardowa z 
jednosekcyjnymi  belkami

Na zamówienie belki dwusekcyjne
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T7 Kolokacyjna

Szafy T7 są dostępne w szerokościach 600 lub 
800 mm i głębokościach 800, 1030 lub 1200 
mm. Wersja kolokacyjna jest podzielona na 
niezależne i autonomiczne przedziały do 
dzielenia tej samej szafy przez kilku 
użytkowników.
Możliwe jest także, za pomocą specjalnego 
zestawu, przekształcenie standardowej szafy 
w kolokacyjną.

Możliwość różnych kolorów

Montaż akcesoriów 
elektrycznych w szafie

Specjalne wersje
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Optymalizacja przepływu powietrza w szafie

FlexiBlank panel 27U do zamykania 
pustych przestrzeni.
T5027N Panel 27U 
T5028       Zestaw 50 kołków
T5029 Narzędzie do usuwania  kołków

Akcesoria do szaf T7plus

Osłony boczne do szaf T7plus

KOD       U G OPIS
TX2142N 42 1030

Zestaw osłon do 
szaf  T7Plus

TX2148N 48 1030
TX2242N 42 1200
TX2248N 48 1200
TX2842N 42 800
TX2848N 48 800
TX2142N1 42 1030

Pojedyncza osłona  
boczna

TX2148N1 48 1030
TX2242N1 42 1200
TX2248N1 48 1200
T2142NIP 42 1030

Pojedyncza osłona 
boczna do wersji IP

T2148NIP 48 1030
T2242NIP 42 1200
T2248NIP 48 1200
T2142NGU 42 1030 Przegroda do szaf 

złączonych w 
szereg

T2242NGU 42 1200
T2148NGU 48 1030
T2248NGU 48 1200

19 " Kątowy panel zaślepiający 
montaż beznarzędziowy T9015N 1U

19 "Panel zaślepiający montaż 
beznarzędziowy
T9011N 1U
T9012N 2U
T9014N 4U
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Wentylator 4 went. dachowy z termostatem
KOD  dla szaf o wymiarach

S mm G mm
TX9064TN6X1030 600 1030
TX9064TN6X1200 600 1200
TX9064TN8X1030 800 1030
TX9064TN8X1200 800 1200
TX9064TN8X800 800 800

Dolna płyta zamykająca do szaf T7 z 
zaślepkami i bocznymi przepustami 
szczotkowymi do wprowadzenia kabli 

KOD

TX9145N 600 1030
TX9146N 800 1030
TX9147N 600 1200
TX9148N 800 1200

Zestaw do kierowania przepływem powietrza 
KOD                                dla szaf o wymiarach

S mm U
TX9132N 600 42
TX9133N 600 48
TX9135N 800 42
TX9136N 800 48

Inne urządzenia 19 " i artykuły okablowania w dziale akcesoria Tecnosteel

Zestaw do zaślepiania strumienia powietrza dla 
określonego wyposażenia

Kiedy konieczne jest zamontowanie urządzeń w szafie, 
w której przepływ powietrza chłodzącego nie 
odpowiada zwykłej trasie "od przodu do tyłu", AirDuct 
umożliwia optymalizację chłodzenia "na boki" lub 
ograniczenia niekorzystnego wpływu  gorącego 
powietrza.
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Akcesoria do okablowania

T9364N
Panel do wprowadzania kabli z 2 szczotkami 19 "- 2U

T9360N
Organizer kabli 4U / 19" z otwieraną 
pokrywą na zawiasach

T9361N 
Organizer kabli 2U / 19" z otwieraną 
pokrywą na zawiasach

T9009N8
Zestaw 8 uchwytów 

kablowych wraz ze 
śrubami

Zestaw drabinek kablowych 
do szaf T7Plus

TX9868N  300 x 20 mm x 42U 
TX9867N  300 x 20 mm x 48U 
TX9870N  200 x 20 mm x 42U 
XT9869N  200 x 20 mm x 48U 
TX9872N  120 x 20 mm x 42U 
TX9873N  120 x 20 mm x 48U

T9365N po prawej stronie 
T9366N po lewej stronie

Akcesoria do szaf T7plus

Zestaw 9 trójkątnych 
prowadnic kablowych z 

płytką nośną 19 "-1U- dla 
800mm szaf T7Plus
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Akcesoria zapewniające stabilność i bezpieczeństwo

T9160N 
Zestaw 4 uchwytów 
do przymocowania 

szafy do podłogi 

T9042N 
Zestaw do łączenia T7plus

Podest stabilizacyjny
T9049N do szaf o szerkości 600 mm 
T9050N do szaf o szerkości 800 mm

Zamek szyfrowy 
T1770 do drzwi pojedynczych 
T17702B do drzwi podwójnych

T9139
Listwa uziemiająca z 19 otworami

Inne urządzenia 19 " i artykuły okablowania w dziale akcesoria Tecnosteel

Zamek elektroniczny

T3404 do drzwi pojedynczych 

T34042B do drzwi podwójnych
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Design:
Marino Piotti
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BladeCooling to 
energooszczędny modułowy 

agregat chłodniczy

BladeCooling cechuje się niskim zużyciem energii nawet 
przy bardzo wysokich obciążeniach. System rozprasza od 
4,7 do 32 kW obciążenia termicznego.
Konstrukcja nośna wykonana jest z komponentów T7plus. 
Chłodzenie osiąga się za pomocą układu chłodzenia 
wodnego lub bezpośredniego rozprężania (DX) w 
połączeniu z agregatem skraplającym klasy A.

Konfiguracje chłodzenia
Zabudowa zamknięta
BladeCooling jest zamontowany obok szafy serwerowej. Obie 
struktury są odizolowane od środowiska zewnętrznego. 
Powietrze krąży w zamkniętej pętli; wymiana ciepła odbywa 
się za pomocą wody lub gazu chłodzonego przez agregaty 
chłodnicze lub zewnętrzne agregaty skraplające.

Zabudowa otwarta
Urządzenia w szafach są chłodzone przez powietrze 
zasysane z otoczenia. BladeCooling zapewnia 
chłodzenie powietrza przed ponownym 
wprowadzeniem go do pomieszczenia o zadanej 
temperaturze.

Rodzaje chłodzenia

Chłodzenie gazem
Zewnętrzna jednostka skraplająca popycha gaz czynnika chłodniczego do 
izolowanego obwodu; powietrze jest zasysane i wtłaczane przez chłodnicę, a 
następnie wpychane do urządzeń znajdujących się w szafie.

Chłodzenie wodą
Agregat umieszczony na zewnątrz pomieszczenia reguluje 
przepływ wody wewnątrz obwodu, który jest częścią systemu 
chłodnic. Powietrze zasysane jest przez system wentylatora 
BladeCooling i zmuszane do przechodzenia przez chłodnicę. 
Zimne powietrze jest przekazywane do urządzeń znajdujących 
się w szafie.
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MODUŁY Bladecoolingplus dla 
zabudowy otwartej

Systemy gazowe
Dostarczany z zewnętrznym agregatem 
skraplającym z filtrami i interfejsem 
internetowym
KOD Moc chłodnicza S G U

TC3142NOLG4 4,7 kW 300 1030 42
TC3142NOLG8 8 kW 300 1030 42
TC3142NOLG12 12 kW 300 1030 42
TC3142NOLG20 20 kW 300 1030 42
TC3148NOLG4 4,7 kW 300 1030 48
TC3148NOLG8 8 kW 300 1030 48
TC3148NOLG12 12 kW 300 1030 48
TC3148NOLG20 20 kW 300 1030 48
TC3242NOLG4 4,7 kW 300 1200 42
TC3242NOLG8 8 kW 300 1200 42
TC3242NOLG12 12 kW 300 1200 42
TC3242NOLG20 20 kW 300 1200 42
TC3248NOLG4 4,7 kW 300 1200 48
TC3248NOLG8 8 kW 300 1200 48
TC3248NOLG12 12 kW 300 1200 48
TC3248NOLG20 20 kW 300 1200 48

System chłodzenia wodą

KOD Moc 
chłodnicza 

S G U

TC3142NOLW12 12 kW 300 1030 42
TC3142NOLW22 22 kW 300 1030 42
TC3142NOLW30 30 kW 300 1030 42
TC6142NOLW42 42 kW 600 1030 42
TC3148NOLW12 12 kW 300 1030 48
TC3148NOLW22 22 kW 300 1030 48
TC3148NOLW30 30 kW 300 1030 48
TC6148NOLW42 42 kW 600 1030 48
TC3242NOLW12 12 kW 300 1200 42
TC3242NOLW22 22 kW 300 1200 42
TC3242NOLW30 30 kW 300 1200 42
TC6242NOLW42 42 kW 600 1200 42
TC3248NOLW22 22 kW 300 1200 48
TC3248NOLW30 30 kW 300 1200 48
TC6248NOLW42 42 kW 600 1200 48
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Dla zabudowy zamkniętej, chłodzenia 
gazowego.
 W komplecie z zewnętrznym agregatem 
skraplającym.
Wyposażony w interfejs WEB

KOD S G U

TC3242NCLG4 4,7 kW 300 1200 42
TC3242NCLG8 8 kW 300 1200 42
TC3242NCLG12 12 kW 300 1200 42
TC3242NCLG20 20 kW 300 1200 42
TC3248NCLG4 4,7 kW 300 1200 48
TC3248NCLG8 8 kW 300 1200 48
TC3248NCLG12 12 kW 300 1200 48
TC3248NCLG20 20 kW 300 1200 48

Panele zamykające moduły BladeCoolingPLUS

KOD                         OPIS G U Odpowiedni dla

T2142TNTCOL

Boczny panel 
zamykający

1030 42
Do otwartego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 42U - głębokość 1030 mm

T2148TNTCOL 1030 48
Do otwartego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 48U - głębokość 1030 mm

T2242TNTCOL 1200 42
Do otwartego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 42U - głębokość 1200 mm

T2248TNTCOL 1200 48
Do otwartego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 48U - głębokość 1200 mm

T2242TNTCCL Przegroda z 
kanałami przepływu 
powietrza

1200 42
Do zamkniętego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 42U - głębokość 1200 mm

T2248TNTCCL 1200 48
Do zamkniętego chłodzenia wodnego i gazowego 
Tylko dla szaf 48U - głębokość 1200 mm

Dla zabudowy zamkniętej 
chłodzonej wodą
z interfejsem WEB

KOD   S G U

TC3242NCLW22 22 kW 300 1200 42
TC3242NCLW30 30 kW 300 1200 42
TC3242NCLW36 36 kW 300 1200 42
TC6242NCLW60 60 kW 600 1200 42
TC3248NCLW22 22 kW 300 1200 48
TC3248NCLW30 30 kW 300 1200 48
TC3248NCLW36 36 kW 300 1200 48
TC6248NCLW60 60 kW 600 1200 48

ModuŁY Bladecoolingplus

DLa ZABUDOWY ZAMKNIĘTEJ
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AISLE CONTAINMENT

Design:
Marco Bonomo

16



Jest to modułowa i skalowalna struktura, którą można 
zastosować do dwóch przeciwległych korytarzy szaf T7, do 
których moduły BladeCooling mogą być umieszczone obok 
siebie. System jest wyposażony we wszystkie urządzenia 
niezbędne do zagwarantowania idealnej izolacji wnętrza 
korytarza i utrzymania maksymalnej separacji między 
przepływem gorącego i zimnego powietrza. Specjalne profile 
pionowe, które są mocowane do podstawy szafy, panele 
pokrywające korytarze z elementami poliwęglanowymi i 
specjalna pokrywa przepustowa BladeRunner zapewniają 
maksymalną wydajność energetyczną.
BladeCube jest dostępny z korytarzami o szerokości 100 cm i 
120 cm i 150 cm.
Otwarcie drzwi przesuwnych odbywa się automatycznie lub 
półautomatycznie. Zamykanie możliwe jest w sposób zdalny 
z pilota lub breloka.

System podziału, który oddziela strumienie ciepłego i 
zimnego powietrza, zapewniając maksymalną 

wydajność  klimatyzacji. 
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Konfiguracje korytarza w pomieszczeniu

Zimny korytarz
Zimne powietrze zamknięte w korytarzu gwarantuje żądaną stałą temperaturę na wszystkich 
wysokościach z przodu szaf. Gorące powietrze, pobierane z wentylatorów serwera, jest 
odprowadzane do środowiska zewnętrznego i schłodzone wraca do korytarza.
Chociaż w literaturze zabudowa zimnego korytarza jest połączona z klimatyzowaniem 
podpodłogowym, rozwiązanie BladeCooling (pokazane poniżej) pozwala na zastosowanie bardziej 
wydajnego systemu. Zasada efektywności termicznej i oszczędności energii polega na 
przestrzeganiu wystarczającej ΔT między wewnętrzną i zewnętrzną częścią korytarza. Zazwyczaj 
różnica temperatur od 12 do 15 ° C pozwala w pełni wykorzystać strukturę podzieloną na 
przedziały. Temperatura pomieszczenia, w którym zostanie ustawiony korytarz, może być 
zarządzana za pomocą istniejących lub nowych systemów klimatyzowania, dostosowanych do 
faktycznego zapotrzebowania. Temperatura z przodu szaf wewnątrz zimnego korytarza będzie 
stała na dowolnej wysokości, ponieważ podział na przedziały eliminuje normalnie istniejący 
przedział termiczny. Rysunek pokazuje rozkład temperatur. Przedział termiczny w szafie 
chłodzonej tradycyjnymi systemami mieści się w zakresie od 18 ° C do 32 ° C w górnej części szafy. 
W korytarzu temperatura pozostaje stała na dowolnej wysokości, zgodnie z ustawieniami 
użytkownika.
Zaletą zimnego korytarza jest stałość, w granicach dopuszczalnych tolerancji, temperatury i 
wilgotności ustalonej przez użytkownika.

Termografia zimnego korytarza

2018°C 22 25 3229 35 38 42

Termografia gorącego korytarza

Gorący korytarz
Jeśli centrum danych jest zbudowane w pomieszczeniu, 
z niewystarczającym systemem klimatyzacji lub izolacji, 
właściwym wyborem będzie zastosowanie zabudowy 
ograniczającej gorące powietrze wydobywające się z 
szaf w podzielonym na przedziały korytarzu, w którym 
temperatura powietrza będzie znacznie wyższa niż 
temperatura otoczenia. W tym przypadku ΔT pomiędzy 
gorącym powietrzem zawartym w korytarzu a 
powietrzem chłodzonym przez układ chłodzenia 
BladeCooling jest wystarczająco wysoki, aby 
zagwarantować maksymalną wydajność systemu. 
Moduły BladeCooling czerpią ciepłe powietrze z wnętrza 
przejścia i schładzają je do otoczenia zewnętrznego, z 
którego wentylatory serwerów będą pobierać i wyrzucać 
z powrotem do ciepłego korytarza. Jeśli nie  można 
mieszać powietrza pochodzącego z  korytarza z 
otoczeniem, można zastosować zamkniętą konstrukcję.
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Akcesoria i komponenty
AISLE CONTAINMENT

Para drzwi przesuwnych do 
korytarzy złożonych z szaf T7plus

KOD Do szerokości korytarza G U

T1042N 1030 mm 1000 42
T1052N 1200 mm 1000 42
T1053N 1200 mm 1000 48
T1142N 1030 mm 1000 48
T1242N 1030 mm 1200 42
T1248N 1030 mm 1200 48
T1342N 1200 mm 1200 42
T1442N 1200 mm 1200 48
T1542N 1030 mm 1500 42
T1562N 1030 mm 1500 48
T1563N 1200 mm 1500 42
T1564N 1200 mm 1500 48

Panel zamykający korytarz złożony z szaf 
T7plus

KOD G U
T1730N 1000 42
T1731N 1200 42
T1732N 1200 48
T1733N 1500 42

Panel oświetlenia refrakcyjnego LED

KOD OPIS
T9190N Panel 600x300 mm
T9191 Zasilanie do paneli LED

T9192
Czujnik ruchu włącza i wyłącza 
światło w korytarzu

Moduły dachowe do korytarzy BladeCube złożonych z szaf T7plus, paneli elektrycznych 
BladeCooling i BladePower

KOD Typy elementów Szerokość Dodatkowe informacje

T1701N T7plus szerokość 600 mm 1000 mm
T1722N T7plus szerokość 800 mm 1000 mm
T1709TN BladeCooling 300 mm 1000 mm
T1709N
T1700N
T1700NP
T1720N
T1725N
T1720NF
T1720NP

Płyta elektryczna 300 mm    1000 mm
T7plus szerokość 600 mm    1200  mm
T7plus szerokość 600 mm    1200  mm             Poliwęglan
T7plus szerokość 800 mm        1200  mm
T7plus szerokość 800 mm        1200  mm        Inspekcyjny
T7plus szerokość 800 mm        1200  mm        Do urządzeń przeciwpożarowych 
T7plus szerokość 800 mm        1200  mm        Poliwęglan

T1710TN BladeCooling 300 mm 1200 mm
T1710NP
T1710N

BladeCooling 300 mm            1200  mm           Poliwęglan 
Płyta elektryczna 300 mm    1200  mm

T1721N T7plus szerokość 800 mm 1500 mm

Panele
maskujące

KOD OPIS  S            H
T9053N Panel 

maskujący dolny 
do T7plus 

300 100
T9051N 600 100
T9052N 800 100
T9052NLAT 800 100
T9054N 1030 100
T9055N 1200 100

Klawiatura RFID
T3407 Urządzenie do otwierania drzwi 

z wprowadzeniem kodu 
dostępu lub mikroczipem

W połączeniu z drzwiami przesuwnymi 
dla korytarzy, dodaj przyrostek RFID do 
kodu drzwi. Np. T2242NRFID
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Korytarz MultiBrand to modułowe rozwiązanie zaprojektowane w celu 
zwiększenia wydajności systemu chłodzenia w systemach wykonanych 
z różnych typów szaf i rozmiarów.
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Dostosowany do szaf o różnych wysokościach, szerokościach i 
głębokościach, do istniejącego już centrum danych. Rozwiązanie 

jest specjalnie zaprojektowane i umożliwia integrację między 
szafami a akcesoriami okablowania Tecnosteel Bladeshelter.

Zapewnia  ochronę
termiczną, bezpieczne i 

wydajne 
środowisko

dla całego sprzętu
komputerowego.

Struktura Multibrand jest
samonośna i 

modułowa, która
zawsze umożliwia

rozbudowę o
nowe szafy.

Integracja
Rozwiązania 

okablowania MultiBrand 
zapewniają dostęp do 

kabli w krytycznych 
punktach; korytarz jest 

bezpiecznym i wydajnym 
środowiskiem dla 

personelu i sprzętu 
komputerowego. Uzupełnieniem mogą być produkty 

oświetleniowe LED, BladeLighting: systemy monitorowania 
parametrów elektrycznych dostarczane przez inteligentne 

systemy PDU, systemy klimatyzacji BladePower i 
BladeCooling.

W zależności od potrzeb dach wykonany jest z paneli z pleksi, 
poliwęglanu lub szkła.
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BladeRunner Plus -Łączniki korytarzy 
KOD                  OPIS S

TX1581N
Łącznik Bladerunner do zabudowy korytarzy, 
od 940 do1200 mm głębokich 800

TX1582N
Łącznik Bladerunner do zabudowy 
korytarzy 1500 mm głębokich 800

TX1584N
Łącznik Bladerunner do zabudowy 
korytarzy, od 940 do1200 mm głębokich 600

BladeRunner Plus-Moduły dachowe do okablowania 
KOD                     OPIS S G
TQE31N                Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych do paneli elektrycznych
TQE31NEST       Moduł dachowy przepustu kablowego do  paneli elektrycznych 300 1030
TQE32N           Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych do paneli elektrycznych
TQE32NEST   Moduł dachowy przepustu kablowego do  paneli elektrycznychi 300 1200
TTC31N Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych BladeCooling 300 1030
TTC31NEST       Moduł dachowy przepustu kablowego BladeCooling 300 1030
TTC32N Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych BladeCooling 300 1200

300 1200TTC32NEST     Moduł dachowy przepustu kablowego BladeCooling 
TTX61N        Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych T7 "PLUS"     600 1030

600 1030
600 1200
600 1200
800 1030

TTX61NEST       Moduł dachowy przepustu kablowego T7 "PLUS" 
TTX62N             Pośredni moduł dachowy przepustów kablowychT7 "PLUS" 
TTX62NEST     Moduł dachowy przepustu kablowegoT7 "PLUS" 
TTX81N              Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych T7 "PLUS" 
TTX81NEST      Moduł dachowy przepustu kablowego T7 "PLUS" 800 1030

800 1200TTX82N            Pośredni moduł dachowy przepustów kablowych T7 "PLUS" 
TTX82NEST    Moduł dachowy przepustu kablowego T7 "PLUS" 800 1200

Okablowanie i umożliwienie prowadzenia kabli 
pomiędzy szafami oraz pomiędzy różnymi 
korytarzami doprowadziło do opracowania 
systemu BladeRunner.
• Chroni integralność kabli, unikając szkodliwych 

ucisków i załamań;
• Ułatwia wprowadzenie wielu kabli oraz ułatwia

wymianę i konserwację;

22

300 1030

300 1200



KOD OPIS S G U
529 351 45T1550N TPatch - Szkielet 19" 

T1551N       TPatch - Moduł zarządzania kablami 200 351 45
T1552N TPatch - Panel zamykający szereg 45

TPatch to specjalny stojak do okablowania o wysokiej gęstości w centrach 
danych, sieciach SAN i ogólnie w sieciach lokalnych. Jest to otwarta 
modułowa struktura do optymalnego zarządzania okablowaniem 
strukturalnym w minimalnej przestrzeni.

Ewolucja okablowania
Zarządzanie okablowaniem staje się coraz ważniejsze, a wydajność ma coraz większy wpływ na 
przepustowość sieci.
Okablowanie było zawsze postrzegane jako pasywna część sieci, ale wraz ze wzrostem prędkości 
transmisji jakiekolwiek odkształcenie kabla może mieć poważne konsekwencje dla ogólnej 
wydajności sieci; TPatch rozwiązuje problemy zarządzania, dystrybucji i kontroli okablowania w 
centrach danych. Jego modułowa i otwarta struktura umożliwia stosowanie 19-calowych paneli 
krosowych i kanałów pionowych; jest zoptymalizowany dla standardów Cat 5E, Cat 6, Cat 7, 10Gb i 
EIA 310-D.
Dach jest wyposażony w prowadnice ograniczające; podłoga, boki i dach mają dostęp i wychodzą 
z i do 19-calowych i pionowych prowadnic.
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BladePower zawiera wyłączniki w różnych ilościach, różnych typów (jednofazowe lub trójfazowe, z 
różnicówką lub bez) o różnym obciążeniu. W najprostszej konfiguracji panel może pomieścić do 30 
wyłączników jednofazowych bez mechanizmu różnicowego 16 A. Wyłączniki mogą być 
wymieniane na bieżąco (uwaga: tylko wykwalifikowany personel).
Wyświetlacz umieszczony na przednich drzwiach pozwala kontrolować główne parametry 
elektryczne (V, A, kW) na  poszczególnych fazach.
Rozdzielnice elektryczne są przeznaczone do zasilania PDU (Distributed Power Unit, patrz 
ActiPower) szaf rack i innych urządzeń w sposób nadmiarowy; Dostarczone zasilanie, w zależności 
od potrzeb i użytkowników, może być zarówno jednofazowe (1P + N + T), jak i trójfazowe (3P + N + 
T).
Struktura rozdzielnicy (pod względem rozmieszczenia i akcesoriów) wykonana jest z materiału ABB 
z serii SmissLine, co zapewnia wszechstronność i niezwykle łatwą konserwację. Zasilanie 
rozdzielnicy jest przenoszone z wyłącznika głównego na centralne dwa obwody, aby maksymalnie 
wykorzystać rozkład prądów przy maksymalnym przepływie kabli zasilających.
Aby ułatwić prace interwencyjne, każdy wyłącznik ma odpowiedni zacisk uziemienia, dzięki czemu 
kable wyjściowe są całkowicie niezależne.
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Tecnosteel Actipower 2.0, w wersji zarówno Metered i Switched, zapewniają aktywny pomiar 
umożliwiający optymalizację energetyczną i ochronę obwodu. Optymalizacja energii idzie od 
pojedynczej szafy do całych Data Center dzięki Monitorowaniu następujących parametrów 
elektrycznych: elektryczne obciążenia, napięcie, moc, zużycie energii. Dodatkowo
jest dostarczany również pomiar cosφ. To sprawia, że zarządzający Data Center jest w stanie dokonywać 
świadomych decyzji o obciążeniu w celu obniżenia całkowitych kosztów użytkowania.
Actipower 2.0 wersja 3 - fazowa pozwala zrównoważyć obciążenie na każdą pojedynczą fazę. Actipower 
2.0 zawiera 2 porty czujnika temperatury i wilgotności. Nowy interfejs WWW dostarcza graficzną 
reprezentację większości Monitorowanych parametrów. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp i 
skonfigurować Actipower 2.0 przez bezpieczny Web, HTTP, SNMP, Telnet , SMTP, NTP, Syslog. Gdy progi 
określone przez użytkownika zostaną przekroczone generowany jest Alarmy i wysłany przez Trapy i lub 
e-mail . W wersji Switched, kontrolki LED podają informację o stanie każdego gniazda.

KOD Typ Fazy 

(Ph)

Maksymalny
prąd 
wejściowy

Obciążenie 
elektryczne

ogólne

Obciążenie 

elektryczne 

pojedyn. 

gniazda

On/Off 

pojedynczego 
gniazda

Porty do 
monitorowania
paramtetrów
środowiskowych

Web Alarmy 
poprzez
 mail  i
SNMP

Montaż

T3701S Metered 1 32A • T/H - D - S - W • • 0U
T3702 Switched 1 32A • • T • • 0U
T3706 Metered 1 32A • T/H - D - S - W • • 0U
T3711 Metered 3 32A • T/H • • 0U

T3712 Switched 3 16A • • T/H • • 0U

T3715 Switched 3 32A • • • T/H - D - S - W • • 0U
T3100H Metered 1 32A • T/H - D - S - W • • 2U

F3520 Full 
Option 1 16A • • • T/H - D - S - W • • 1U

F3521 Full 
Option 3 32A • • • T/H - D - S - W • • 1U

* Legenda portów czujników
T/H = Temperatura i wilgotność
D = Czujnik otwarcia drzwi
S = Czujnik dymu
W = Czujnik wody
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Zaawansowana listwa do dystrybucji zasilania i sterowania 
serwerami zainstalowanymi w szafach;  pozwala kontrolować 

zmienne elektryczne i mikrośrodowiskowe.

Czujniki
KOD OPIS
F3550 Czujnik drzwi
F3551 Czujnik temperatury i wilgotnośći
F3552 Czujnik dymu
F3553 Czujnik zalania

KOD OPIS

T9159N

Para
uchwytów do
PDU do 
montażu 
beznarzędziow-
ego do
Szaf T7
42U i 48U 

Interfejs 
Monitorowanie
• Zużycie całkowite prądu

• Pobór prądu dla
pojedynczego gniazda

• Status pojedynczego
gniazda

• Status ActiPower

• Temperatura i wilgotność
• Obecność dymu
• Obecność wody i

płynów
• Status otwarcia drzwi

Alarmy
• Programowalny alarm

dźwiękowy
• Przeciążenie
• Obecność dymu

• Obecność wody
• Otwarcie drzw i

osłon
• Dziennik alarmów

Powiadomienia
• Programowalne wysyłanie

e-mail
• Wysyłanie alarmów przez standardowy protokół SNMP

Sterowanie (w zależności od wersji)
• Włączanie /wyłączanie 

(wszystkie)
• Programowalne ponowne

włączanie sekwencyjne

gniazd
• On / off poszczególnych

gniazd

Ustawienia (w zależności od wersji)
• Minimalne i

maksymalne 
ustawienie obciążenia 
dla każdego gniazda

• Minimalna i maksymalna 
temperatura / wilgotność
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HWg
DCD

Szafa

F9269 Poseidon 4002 - Kontrola
środowiska i dostępu. Wysyła
alarmy poprzez maile i SMS
modemem, protokół SNMP .
Do 18 kontaktów/czujników.
Monitorowanie zamknięcia i
otwarcia elektronicznej klamki.

T3406  Zamek elektryczny do 
drzwi przesuwnych

F9172
Poseidon 3266- Wspiera SNMP,
wysyła alarmy poprzez e-mail i

pułapki SNMP. Do 7 kontaktów/
czujników.

Czujnik drzwi
Otwarte / zamknięte 

Czytnik 
identyfikatorów z 
klawiaturą

Czujnik drzwi rozsuwnych
Otwarte / zamknięte

Czujnik drzwi
Otwarte / zamknięte 

KlamkaKlamka

Rejestr
użytkowników

Ethernet IP

Dostęp przez WEB

TRYB
ONLINE

   TRYB
OFFLINE

Brelok z mikroczipem
Online/Offline

TyłPrzód

Urządzenie do zarządzania dostępem SH4
T3401

Zarządza otwieraniem i zamykaniem 2 elektronicznych klamek (z 
opcjonalnym modułem, kolejne 16 może być kontrolowane). Może być 
połączony z dowolnym czytnikiem chipów lub klawiatury, zapamiętuje 

do 20 użytkowników
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Klawiatura RFID
T3407 Urządzenie do otwierania drzwi 

z wprowadzeniem kodu 
dostępu lub mikroczipem

W połączeniu z drzwiami przesuwnymi 
dla korytarzy, dodaj przyrostek RFID do 
kodu drzwi. Np. T2242NRFID

Zamek elektroniczny

T3404 do drzwi pojedynczych 

T34042B do drzwi podwójnych



www. SNMP (Trap)
Modbus/TCP

SensDesk.com
Online portal

LAN (Network)

@

Poseidon2 wykonuje zdalny monitoring środowiska poprzez sieć, mierząc i wysyłając parametry 
fizyczne. Podłączony do sieci LAN odczytuje wartości z czujników i zapisuje je w pamięci 
wewnętrznej (rejestrator danych).
Można podłączyć maksymalnie 16 czujników i 12 wejść cyfrowych (czyste styki). Urządzenia są 
dostępne przez Internet za pośrednictwem zintegrowanego serwera, a w przypadku alarmu mogą 
wysyłać wiadomości e-mail, pułapki SNMP i / lub wiadomości SMS.
Urządzenia Poseidon można podłączyć do wszystkich 1-przewodowych i 1-przewodowych 
czujników UNI dostarczonych przez grupę HW, które łatwo zintegrować z systemem 
monitorowania setek czujników dzięki oprogramowaniu HWg-PDMS, które może być używane do 
wszystkich produktów monitorujących HW.
Możliwe jest również uzyskanie dostępu do danych zgromadzonych za pośrednictwem 
bezpłatnego portalu internetowego SensDesk, dzięki czemu można monitorować czujniki z 
dowolnego miejsca na świecie oraz z dowolnego urządzenia (komputera, tabletu, smartfona itp.) 
Niezależnie od systemu operacyjnego.

Monitorowane parametry
• Temperatura
• Względna wilgotność
• Zalanie lub obecność wody
• Przepływ powietrza wentylacyjnego
• Awaria zasilania
• Ogólne wejścia analogowe (V/mA)
• Czujniki otwarcia drzwi

Czujniki Poseidon
F9269 Czujnik otwarcia drzwi  MK4 z przewodem o długości 3 m 

F9142  Czujnik temperatury / wilgotności
F9143  Czujnik dymu
F9149  Czujnik zalania z przyłączem RJ11 i przewodem 3 metrowym 

F9515  Czujnik wody
F9166  Power Egg. Aby sprawdzić obecność zewnętrznego źródła zasilania (230V)

Urządzenia do monitorowania środowiska 
w sieci, obsługa WEB, e-mail i SNMP

F1270  Modem  GSM G10 i akcesoria
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Jednostka KVM z 17-calowym 
monitorem LCD, klawiaturą i 

zintegrowanym "touchpadem".

Urządzenie KVM, 1U, 19" 
mocowanie do szafy, składające się 
z:
• monitor LCD TFT 17";
• klawiatura z 105 klawiszami z

membraną "soft‑touch";
• zintegrowany "touchpad";
• Przełączniki KVM dostarczane są z kablami 

combo, pozwalające na połączenie  8 lub 16
serwerów przez połączenie USB lub
PS / 2 dla klawiatury i myszy;

• kolor czarny.

KOD OPIS 

F9808N
8-portowy moduł przełączający z dołączonymi kablami combi USB i PS / 2, 
czarny RAL9005

F9816N
16-portowy moduł przełączający z dołączonymi przewodami 
combi USB i PS / 2, czarny RAL9005

F9857N
Jednostka KVM - monitor 17 ", touchpad i klawiatura z wymiennym 
przełącznikiem - czarny RAL9005

F9858 5-metrowy kabel do przełącznika KVM - czarny
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Blade Monitoring
Datacenter Infrastructure

Solutions

System nadzoru i monitorowania stanu 
funkcjonowania infrastruktury

Wyświetla i wysyła powiadomienia, gdy 
wystąpią usterki i nieprawidłowości.

• Spis urządzeń i systemów

• Zbiór dynamicznych danych według urządzeń pogrupowanych
na poziomie logicznym

• Gromadzenie parametrów i prezentacja w formie graficznej
• Graficzny interfejs danych wyświetlanych za pośrednictwem WEB
• Zdalne monitorowanie (zgłaszanie usterek, wartości poza zakresem, 

awarie itp.)
• Definicja aktywnej logiki działania poprzez wysyłanie określonych

poleceń za pośrednictwem SNMP lub poprzez Modbus przez IP do
urządzeń (np. Konfiguracje Disaster Recovery)
Możesz wchodzić w interakcje z monitorowanym urządzeniem:
• Poziom generowania alarmu
• Włączanie i wyłączanie

Trendy i raporty
We wszystkich układach użytkownik może kliknąć dowolną wartość liczbową jednego
z parametrów, dla którego gromadzenie danych jest aktywne, aby utworzyć predefiniowany 
raport; zostanie pokazany trend wartości zmiennych bieżącego okresu.

Dostosowanie raportu okresowego
System gromadzi dane przez maksymalnie 12 miesięcy; Można jednak skonfigurować jedną lub 
więcej pomocniczych baz danych do gromadzenia danych historycznych w niższej dokładności
Aby uzyskać raport danych historycznych, użytkownik może wybrać żądaną bazę danych z menu 
"Źródło danych"; Opcje agregacji umożliwiają wyeliminowanie osi czasu i uzyskanie wykresu 
kołowego, który odnosi minimalne, średnie lub maksymalne wartości jednej lub więcej zmiennych.

Wybór zmiennych raportu
Użytkownik może wybrać żądane zmienne za pomocą funkcji wyszukiwania. Każda zmienna, w 
zależności od typu, pozwala określić niektóre opcje wyodrębniania wartości.

Zdarzenia
Możliwe jest zdefiniowanie w razie 
wystąpienia zdarzeń, określonego 
powiadomienia, które zostanie wysłane 
do użytkowników wprowadzonych w 
oknie konfiguracji.

Powiadomienia
• poprzez SMS
• poprzez mail
• Powiadomienia przez przeglądarki

internetoweObliczanie PUE (efektywność wykorzystania energii)
Do monitorowania zużycia energii wykorzystywane są dane dostarczane przez wejścia Digital 
Multimeter podłączone do interfejsu Ethernet i protokołu Modbus over IP.
Możliwe jest przetwarzanie danych na temat absorpcji elektrycznej każdego analizatora, 
informacje połączone przez system umożliwiają obliczenie wartości efektywności energetycznej 
ogólnie zdefiniowanej PUE (Efektywność wykorzystania energii).
Zintegrowane narzędzia do raportowania mogą przetwarzać wykresy trendu PUE w czasie. 
Możesz także wyświetlać raporty o wartościach zagregowanych.
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Podstawowe dane dotyczące systemu wykrywania pożaru
• Panele detekcji pożaru są całkowicie kompatybilne z systemami każdej wielkości
• Maksymalna niezawodność i całkowita redundancja dla maksymalnego bezpieczeństwa
• Zdecentralizowana struktura modułowa
• Nadaje się do małych sieci i dużych sieci przemysłowych
• Intuicyjne alerty i polecenia w języku kraju instalacji
• Prosta konfiguracja za pomocą oprogramowania komputerowego
• Zatwierdzony i certyfikowany zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i dyrektywami,

takimi jak EN 54, VdS itd.

Właściwości środka gaszącego:
• Bardzo szybkie gaszenie pożaru, zanim sprzęt znajdujący się w pomieszczeniu może zostać 

uszkodzony 
• Jest chemicznie obojętny i dlatego nie ma wpływu na działanie jakiegokolwiek sprzętu

elektronicznego obecnego w pomieszczeniu
• Jest czysty i dlatego nie ma pozostałości po emisji
• Jest nieszkodliwy dla personelu, który mógł pozostać w pomieszczeniu
• Brak przewodności elektrycznej
• Niskie stężenie gaśnicze
• Jest płynny i utrzymywany pod ciśnieniem,w kilku małych pojemnikach

• Brak szoku termicznego dla zainstalowanego sprzętu; temperatura płynu NovecTM 1230
przy dyszy jest większa niż zero stopni Celsjusza.

Główny panel kontrolny
Ze względów bezpieczeństwa panel jest montowany w 
zewnętrznej części szaf i korytarzy. Wyposażony w 
kolorowy wyświetlacz TFT 5,7 " do kontrolowania
wszystkich stanów systemu. 

Automatyczny system wykrywania 
i gaszenia ognia, nieszkodliwy dla 
ludzi i sprzętu

Automatyczny system do 
wykrywania i gaszenia 
pożarów.
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Automatyczny system do 
wykrywania i gaszenia 

pożarów w szafach.

Środek gaszący
Działanie NovecTM 1230 Fluid ma 
zahamować reakcje, które powstają między 
paliwem a tlenem. Ponadto płomień jest 
schłodzony z powodu absorpcji ciepła przez 
płyn NovecTM 1230.
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