Řešení Ready-to-Use
Kompletní vybavení pro vaše IT!
Rozvaděč + chlazení + monitoring
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Rychlý výběr • Rychlá objednávka • Rychlé dodání • Rychlá instalace
Ready-to-Use (R2U) představuje rozvaděč pro instalaci vašich IT technologií doplněný
základními bezpečnostními prvky, chlazením a monitoringem. Několik sestav a široká
škála příslušenství umožní přizpůsobení pro všechny aplikace. Rozvaděče jsou sestaveny
z komponent prémiové řady firmy Conteg tak, aby splnily požadavky i těch nejnáročnějších klientů.

www.conteg.cz

ŘEŠENÍ R2U
Základní sestava obsahuje:
Rozvaděč
•
•
•
•

Premium rozvaděč RSF (RSF-42-80/12U-GWSWM-MCL-E )
Výška 42U, šířka 800 mm, hloubka 1200 mm
Plné zadní dveře, skleněné přední dveře
Nosnost 1500kg, krytí IP 55

Monitorovací systém
• Monitorovací systém Ramos Mini
• Sledování teploty v přední a zadní části rozvaděče
• Řízení Emergency opening system pro automatické otevírání dveří
v případě přehřátí

Napájení
• Základní PDU pro napájení všech instalovaných IT komponent
(11kW, 0U, zásuvka EN 60309, kabel 3m, zásuvky –24xC13 + 3xC19,
rozdělené na fáze po 8xC13 + 1xC19, celkový příkon 3x32A)
• Venkovní klimatizační jednotka je vždy napájena samostatně,
vnitřní je možné napájet samostatně nebo z jedné fáze PDU

Klimatizace
• Vnitřní klimatizační jednotka CoolTeg Plus DXSmall-přímý výpar s chladicím výkonem 3-7 kW (AC-TDS-42-30/120-BCD-01000000)
+ venkovní klimatizační jednotka s inverterem řízeným kompresorem (AC-PUHZ-ZRP71V)

Rozšířené možnosti:
Výkonové varianty klimatizací:

Volitelné příslušenství:
• LesRack – hasicí systém
• Monitorovací systém Ramos Ultra - GSM modul, kouřové
čidlo, čidlo záplavy, monitoring chladicích jednotek
– komunikace ModBus TCP/IP
• Podstavec 100 mm nebo 200 mm
• Záslepky různých velikostí
• High Density vyvazovací kabelážní systém
• SNMP karta do klimatizační jednotky
• Služba prvního spuštění

Základní sestava:

• Přímý výpar s chladicím výkonem 5-12 kW
(vnitřní AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000
+ venkovní AC-PUHZ-ZRP125Y)
• Přímý výpar s chladicím výkonem 7-20 kW
(vnitřní AC-TDX-42-30/120-BCD-01000000
+ venkovní AC-PUHZ-RP200Y)
• Napojení na systém chlazené vody s chillery
s chladicím výkonem až 30 kW
(vnitřní AC-TCW-42-30/120-BCD-01000000)

Alternativní možnosti sestav:

R = rozvaděč
C = klimatizační jednotka
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