
DC-ITSafe Offi ce Edition

BAIXO RUIDOENERGIA 
EFICIENTE

PLUG & PLAY COOLINGPROTEÇÃO 
DE TI

SEGURO, FLEXÍVEL, TRANQUILO E ACESSÍVEL



Uma proteção extremamente efi caz para 
seus dados - físicos e digitais.

•  protege sua TI contra incêndio, água, poeira, rou-
bo e explosão

•  emissão de baixo ruído, também adequada para 
instalação em escritórios

•  transporte fácil devido a uma construção autopor-
tante

•  opcional: a construção modular permite uma 
montagem no local

•  até 21 unidades de altura (19 horizontais, 2 verti-
cais)

O DC-ITSafe Offi ce Edition é um Mini Data Center Plug 
& Play extremamente efi ciente, com um resfriamento 
silencioso. Oferece componentes de TI com até 21 
unidades de altura possíveis, proteção básica contra 
perigos físicos e acesso não autorizado com um res-
friamento muito efi ciente e focado em energia.
Não deixe a segurança de suas informações e dados 
confi denciais ao acaso: o DC-ITSafe Offi ce Edition pro-
tege você completamente e por um preço baixo.

SEGURO E FLEXÍVEL

PROTEÇÃO CONTRA 

Fogo Água de 
extinção

Gases 
corrosivos

Detritos Roubo Vandalismo Ruido

Poeira Acesso não 
autorizado

Espionagem / 
radiação

Explosão

Uma proteção extremamente efi caz para 
seus dados - físicos e digitais.



• fácil de usar e de fácil manutenção

•  assim também disponível com a parte traseira fechada

SISTEMA DE DUAS PORTAS

100% utilizáveis, modifi cações in 
loco ou ocupações subseqüentes 
são possíveis a qualquer mo-
mento

2 VEDAÇÕES DE CABOS

1200 mm
790 mm

16
78

 m
m

peso total:
450-500 kg (dependendo 
do equipamento)

AS VANTAGENS DO DC-ITSAFE OFFICE EDITION

instalação rápida e fácil

PLUG & PLAY

emissão de ruído extremamente baixa

BAIXO RUIDO

refrigeração e fl uxo de ar direcionados, com 
economia de energia de 20 a 30%

EFICIENTE EM ENERGIA
•  Proteção contra poeira e água IP 56 de acordo com EN 60529
•  Proteção contra roubo RC 2 de acordo com EN 1627 / EN 1630
•  Proteção contra incêndio EI 90 de acordo com EN 1363 / EN 13501 

PROTEÇÃO DE TI

COOLING
• unidade externa (condensadora) unidade interna (evaporadora)

•  no interior do Mini Data Center

•  unidade de separação climática (separação hermética das 
unidades exterior e interior para o cumprimento das classes de 
proteção física)

•  capacidade de refrigeração 0,6-1,6 kW

•  construção especial à prova de som para uma instalação em áreas 
de escritório

•  regulação moderna com valores de temperatura individuais

Compacto e bem pensado

SUPRIMENTOS PARA SEU DC-ITSAFE OFFICE EDITION

• DC-MonIToring Detecção
• PDUs (passivas ou inteligentes)
•  Sistema de detecção e extinção precoce de incêndio
• UPS
•  equipamento em rack de 482,6 mm

Você encontrará mais de-
talhes da edição do Offi ce 
e suprimentos disponíveis 
em rz-products.com



RZingcon

RZ-Products GmbH

In der Aue 2 | 57584 Wallmenroth | Germany 
Phone +49 2741 9321-0
Fax +49 2741 9321-111
info@rz-products.com

rz-products.com

DC-ITSafe – „Guardian of IT“
A mais recente adição à linha de produtos DC-ITSafe - Offi ce Edition.
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21 HU56 HU 62 HU

Nosso DC-ITSafe está disponível em diferentes versões ad-
aptadas às suas necessidades - começando com 21 HU para 
o DC-ITSafe Offi ce Edition até 56 ou mesmo 62 HU. Requisitos
personalizados e individuais são realizados por meio de
soluções para atendimento das demandas de conectividade im-

portantes e necessárias. Os dutos de cabos podem ser dispostos 
de maneira fl exível. Além disso, qualquer número de Mini Data 
Centers pode ser interligado. O DC-ITSafe cresce conforme a 
demanda, garantindo assim a maior fl exibilidade possível.


