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Sausis 2021 Serverinių, IT lentynų ir 

komutacinių spintų 

patvarumas šiomis dienomis 

IT sektoriui vienas iš 

svarbiausių parametrų.

Tiekėjai

Accuride International – pasaulinė

JAV įmonė, turinti gamybos ir

inžinerijos įrenginius, kaip ir Europoje.

Accuride tiekia novatoriškus ir

pasaulyje pirmaujančius stumdomus

teleskopinius sprendimus įvairioms

pramonės šakoms. Techvitas

platintojo teises turi LT, LV, EE, UA,

BY.

Harting – pasaulinis lyderis, tiekiantis

trijų pagrindinių pramonės

technologijų - duomenų, signalų ir

energijos - jungčių sprendimus.

Techvitas platintojo teises turi LT, LV,

EE.

Elesa+Ganter – komercinė dviejų

pasaulio lyderių Elesos (Italija) ir

Ganterio (Vokietija) bendra įmonė,

kurianti ir gaminanti dešimtmečių

patirtimi patikrintus plastikinius ir

metalinius standartinius mašinų

elementus mechanikos pramonei.

Techvitas platintojo teises turi LT, EE,

UA, BY.

Kur tai galite gauti?

Kodėl rinktis mus?

1. Dauguma komponentų iš vieno platintojo - mažiau

apskaitos darbų.

2. Galimybė laikyti produktus sandėlyje.

3. Plačiai žinomi prekių ženklai, užtikrinantys gerą galutinio

produkto vardą.

4. Galimybė reklamuoti gaminį kaip sėkmės istoriją tiekėjo

tinklapyje.
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Techvitas dirba su gerai pasaulyje

žinomais prekės ženklais: Accuride

International, Harting and Elesa+Ganter, kurie tiekia

laiku patikrintus produktus, skirtus serverinėms, IT

lentynoms ir komutacinėms spintoms. Techvitas,

aktyviai dirbdamas pramonės srityje daugiau

kaip 20 metų, įgavo patirties daugelyje rinkų ne

tik kaip prekių platintojas bet ir kaip projektavimo

įmonė, konsultuojanti ir teikianti aptarnavimo

paslaugas gamybos automatizavimo

ir robotizavimo srityse.

Matome glaudų ryšį tarp

automatizacijos ir

skaitmenizacijos, ir tik su patikima

IT įranga galima užtikrinti

nepertraukiamą darbo procesą. Šiomis dienomis

visi esame priversti suvokti IT sektoriaus svarbą,

kuriam reikalinga aukštos kokybės ir patvari

įranga. Tai įmanoma pasiekti tik naudojant

komponentus, kurie turi puikius atsiliepimus ir yra

naudojami daugelį metų.
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Bėgeliai 19" (DZ2807) Apkrova iki 45 kg su 100%+ ištraukimu

9.6 mm bėgelio storis

Fiksavimas atidarytoje padėtyje

Bėgelio išėmimas priekyje

Pridedami tvirtinimo laikikliai

Patobulintas frikcinis judėjimas

Profilis tinkantis 1U ir 2U aplikacijoms

Bėgelis19"2907 

(DZ2907)

Apkrova iki 55 kg su 100% + ištraukimu

9.6 mm bėgelio storis

Fiksavimas atidarytoje padėtyje

Bėgelio išėmimas priekyje

Galimi tvirtinimo laikikliai

Laidų/kabelių laikiklis

CC11-AD (DZCC11-AD)

Plati kabelių laikymo sistema

Uždarymas/atidarymas

Tinka 2U aukščiams ir daugiau

Lengvas demontavimas

Laidų/kabelių laikomosios vietos plotis:

72mm

Produkto svoris: 0,93 kg

Laidų/kabelių laikiklis

CC5AD (DZCC5AD)

Siaura kabelių laikymo sistema

Uždarymas/atidarymas

Tinka 2U aukščiams ir daugiau

Lengvas demontavimas

Laidų/kabelių laikomosios vietos plotis:

31mm

Produkto svoris: 0,47 kg

Nerūdijančio plieno 

bėgelis 0305 (DS0305)

Medžiaga: nerūdijantis plienas AISI316

Apkrova iki 90 kg su 100%+ ištraukimu

12.7 mm bėgelio storis

Fiksavimas atidarytoje padėtyje

Nesuspaustas, spyruoklinis atjungimas

palengvina stalčiaus išėmimą ir įdėjimą

Bėgelis 0204 (DZ0204) Apkrova iki 65 kg su 75% ištraukimu

9.5 mm bėgelio storis

Fiksavimas atidarytoje padėtyje

Bėgelio išėmimas priekyje

Galimi tvirtinimo laikikliai

Accuride pastebėjo, kad serverių

gamintojai ir įmonių savininkai yra

suinteresuoti išnaudoti vietą IT spintų

instaliacijai kiek tai leidžia geras ir

sklandus jų veikimas. Ypač tai

aktualu 1U ir 2U serverinėse.

Įmonė supranta, kad IT lentynų

pramonės standartas yra 19 colių

pločio, todėl sukūrė du specifinius

bėgelius, kad užtikrintų optimalų

našumo lygį tuo pačiu atstumu.

Accuride taip pat užtikrina, kad jų

profiliai yra labai žemi ir yra siauro

skerspjūvio, kad kuo daugiau

korpuso vietos būtų skirta serveriams

ir kitai tinklo įrangai

Tiekėjas turi didelį produktų

asortimentą sandėlyje, taip

užtikrindamas trumpą tiekimo

terminą.

Nuoroda į tinklapį:

https://www.accuride-europe.com/

Ką galime pasiūlyti?
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Han-Eco Greita ir paprasta instaliacija,

užtikrinanti reikiamą galią. „Han-

Eco®“ sistemoje yra plastikinis

gaubtas ir korpusas. Jungtyje galimi

maitinimo elementai su įmontuotu

įžeminimu saugumui, moduliniai

įdėklai, leidžiantys viename korpuse

turėti tiek signalo, tiek galios bei

duomenų modulius vienoje jungtyje

ir kt.

RFID LOCFIELD® 

Antena

„Ha-VIS LOCFIELD®“ veikimo

diapazonas gali būti įvairus - nuo

kelių centimetrų iki maždaug 2 m,

vien pakeitus RFID skaitytuvą.

Naudojant šią sistemą, duomenų

centrams bus naudingas nuolatinis

stebėjimas realiu laiku vieno ar

kelių serverių lentynų.

Raktų industrinis 

komplektas

Siekiant visapusiškai išnaudoti

šiuolaikinės „Ethernet“ pagrindu

sukurtos tinklo infrastruktūros

potencialą „Industry 4.0“, trečiajame

ISO / IEC 11801 leidime apjungia

struktūrizuoto kabelio standartus

įvairiose programose, tokiose kaip

biuro ir pramonės aplinka, duomenų

centrai ir pastatų paslaugos.

HARTING siūlo unikalius ir patogius

Ethernet jungčių sprendimus.

Ką galime pasiūlyti?

Iš anksto sumontuotos jungtys ir

kabeliai gali sutrumpinti sistemų

įdiegimo laiką ir sumažinti bendras

išlaidas. Darbas lauke yra brangus, o

sujungimų klaidos gali sukelti

papildomų išlaidų ir prastovų, todėl

jungčių naudojimas suteikia greitą,

lengvą ir patikimą sprendimą, kuris

praktiškai pašalina visas sujungimo

klaidas.

Jungčių privalumai:

- Standartizuojamas  projektavimas 

ir surinkimas

- Eliminuojami          standūs        ir 

nepaslankūs kabeliai

- Sumažinamas          netvarkingas 

kabelių išdėstymas

- Greitesnis        pajungimas         ir 

atjungimas

- Mažesnės       laidų       sąnaudos

- Minimalizuojamas personalas 

kabelių montavimui

- Sumažinamos   pajungimo klaidos

- Eliminuojami   kabelių  pažeidimai

Nuoroda į tinklalapį:

https://www.harting.com/US/en
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19“ lentynų rankena 

M.943

Tinka 19 colių serverinių spintų

lentynoms ir kitoms aplikacijoms.

U formos rankenai buvo suprojektuotas

specialus atstumas nuo centro iki centro,

todėl jis puikiai tinka šioms aplikacijoms:

1 HE = 44,45 mm (1 6/8 ").

Vidinė rankena

EPR-PF-AE-V0

Poliamido pagrindo rankena, sustiprinta

stiklo pluoštu, patvirtinta sertifikatais dėl

savaiminio gesinimo UL-94 V0.

Pilkai juoda, matinė spalva.

Vidinis ertmės profilis suteikia saugų,

patogų ir ergonomišką sukibimą.

Spyna su raktu

CQT.FM-AE-V0

Stiklo pluoštu sustiprintas poliamido (PA)

technopolimeras, sertifikuotas savaime

gesinantis UL-94 V0.

Juodos spalvos.

IP 65 apsaugos klasė, pagal lentelę EN

60529.

Maksimali nenutrūkstama darbinė

temperatūra 130° C.

Vyriai skirti stiklo ir 

kitų panelių 

montavimui CFM-TR-G

Daugumoje serverių spintų naudojamų

priekinių panelių yra iš stiklo. CFM-TR-G

leidžia tvirtinti vyrius tiesiai ant stiklo,

nereikia kurti papildomo metalinio rėmo.
Maksimalus pasukimo kampas yra 270°.
Super-technopolimero produktas.

Tvirtinimo kojos

LV.A-ESD-C

Ant pado pažymėta ESD-C nurodo

produkto laidumo savybes pagal EN

100015/1 ir IEC 61340-5-1.

Neslystanti guma pado apačioje

užtikriną puikų sukibimą su danga, net

tuo atveju, jei įrenginys patiria smūgius,

taip pat transportavimo metu įrenginys

palaikomas stabilioje vietoje.
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Ką galime pasiūlyti?

Itin patikimi produktai, užtikrinantys

puikų funkcionalumą ir unikalų

dizainą.

Platus standartinių mašinų elementų

asortimentas nuolat auga papildant

naujais, kuriamais produktais -

garantuojama kokybė ir

aptarnavimas.

Nuoroda į tinklapį:

https://www.elesa-

ganter.com/en/www
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