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شــرکت ریتــال در ســال ۱۹۶۱ بــا هــدف تولیــد انبــوه تابلو هــای 
اســتاندارد در شــهر  Rittershausen آلمــان فعالیــت خــود را 
آغــاز نمــود و در طــول ســال ها، توســعه و نــوآوری را ســرلوجه 
فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت. همیــن امــر باعــث شــده 
تــا امــروز بــه عنــوان بزرگتریــن ســازنده رک و تابلو هــای بــرق 
در ســطح دنیــا شــناخته شــود، بــه طــوری کــه اکنــون در بســیاری از کشــور ها، 

نــام ریتــال بــه عنــوان اســتاندارد تابلو هــای بــرق بــه کار مــی رود.
تولیــد انبــوه رک و قطعــات آنهــا در کنــار طراحــی تخصصــی و پیشــرفته آنهــا 
باعــث گردیــده تــا مشــتری بــا توجــه بــه کاربــرد و ســلیقه بتوانــد رک مــورد 

نیــاز خــود را انتخــاب و در حداقــل زمــان تهیــه نمایــد.
ــص در ۲۰  ــده و متخص ــوزش دی ــروی آم ــزار نی ــش از ۸ ه ــر بی ــال حاض در ح
کارخانــه تولیــدی ایــن شــرکت بــه فعالیــت مشــغول هســتند. عــاوه بــر ۲۰ 
ــه  ــا ب ــر دنی ــی در سراس ــش از ۷۰ نمایندگ ــعبه و بی ــدی، ۴۰ ش ــه تولی کارخان
همــراه ۲۰ مرکــز تحویــل در کشــور آلمــان وظیفــه تامیــن نیاز هــای مشــتریان 

بــا بهتریــن خدمــات را بــر عهــده دارنــد.
ــان در  ــال آلم ــده انحصــاری شــرکت ریت ــوان نماین ــه عن ــان ب شــرکت پایکاربنی
ایــران بــه همــراه پشــتیبانی شــرکت اصلــی در خدمــت صنایع کشــور می باشــد.
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مقدمه

ــریع  ــازی س ــرای آماده س ــی ب ــف کاف ــای ک ــودن فض ــت، دارا ب ــود داش ــز داده وج ــه در مراک ــکلی ک ــن مش ــال 2005 مهمتری ــا س ت

ــی  ــرژی و ناتوان ــای ان ــه هزینه ه ــی ب ــای اصل ــت، نگرانی ه ــده اس ــه ش ــا ارائ ــن نگرانی ه ــرای ای ــون ب ــه اکن ــی ک ــا راه حل های ــود. ب ب

زیرســاخت های فیزیکــی مراکــز داده بــرای آمــاده کــردن خــط مشــی بــرای محاســبات جدیــد بــا تراکــم بــاال تبدیــل شــده اســت. تراکــم 

ــاوری اطاعــات و  ــزات فن ــه تجهی ــوط ب ــرق از هزینه هــای مرب ــده و ب ــزات خنک کنن ــه هزینه هــای تجهی ــاالی رک هــا باعــث شــده ک ب

امکانــات مربــوط بــه فضــای مــورد نیــاز پیشــی بگیــرد. ســازمان های فنــاوری اطاعــات تمایــل دارنــد روی تجهیــزات شــبکه متمرکــز 

ــات روی زیر ســاخت های فیزیکــی متمرکــز  می شــوند. بنابرایــن هــر  ــه امکان ــی اســت کــه تشــکیات مربــوط ب شــوند و ایــن در حال

دو بایــد بــا در نظــر گرفتــن مرکــز داده بصــورت یــک مجموعــه کلــی )TCO = total cost of ownership( متمرکــز شــوند. بــرای داشــتن 

ــازده  ــرژی روی بیشــینه کــردن ب ــی، مراکــز داده بایــد الگــوی جدیــدی بســازند کــه ضمــن کنتــرل مصــرف ان حداقــل هزینه هــای کل

انــرژی تجهیــزات، سیســتم ها و زیرســاخت ها متمرکــز شــود. بــرای مثــال ســازمان ها بــه اســتفاده از تکنولوژی هــای نویــن انــرژی بــرای 

خنــک کــردن مجموعــه ســرورهای جدیــد بــا تراکــم بــاال )High Density( نیــاز دارنــد.

 عامــل دیگــری کــه در ناکارآمــد بــودن خنک کنندگــی نقــش دارد، وجــود اختــاف زیــاد بیــن روش هــای راه انــدازی مرســوم و بهتریــن 

روش هــای پیشــنهادی بــرای محاســبات جدیــد می باشــد. بــا توجــه بــه اینکــه نیــاز بــه پشــتیبانی در حــوزه فنــاوری اطاعــات رو بــه 

ــتم های  ــاخت های سیس ــی زیرس ــه کارای ــت ک ــن اس ــعه ای ــت توس ــرای مدیری ــازمان ب ــک س ــتراتژی ی ــن اس ــت. بهتری ــش اس افزای

ــود بخشــد.  ــرق را بهب ــده و ب خنک کنن

ــا آن هــا روبــرو می شــوند را بشناســند  شــرکت ریتــال از ســازمان های فنــاوری اطاعــات دعــوت می نمایــد کــه چالش هایــی را کــه ب

ــه  ــد ک ــای جدی ــزات و تکنولوژی ه ــا تجهی ــد و ب ــد، دوری نماین ــز نمی کنن ــرژی تمرک ــازده ان ــه روی ب ــی ک ــای قدیم ــا از تکنولوژی  ه ت

ــا بهتریــن روش هــا بــرای تجهیــزات  کارایــی و بــازده انــرژی را بهبــود می بخشــند، آشــنا شــوند و اســتراتژی های آزمایــش شــده را ب

فنــاوری اطاعــات تطبیــق دهنــد. 

مهم ترین معیارهای الزم در طراحی یک مراکز داده عبارتند از:

ســادگی: بــا رعایــت ســادگی در طراحــی و پرهیــز از پیچیدگــی، اجــرای زیرســاخت فیزیکــی در مرکــز داده، بــا اطمینــان بیشــتری انجــام 

ــرد.  می پذی

انعطاف پذیــری )Flexibility(: یــک طراحــی خــوب بــا داشــتن انعطاف پذیــری مناســب، امــکان ارائــه انــواع ســرویس های مختلــف 

را بــه مرکــز داده می دهــد.

قابلیــت دسترســی بــاال )Accessibility(: بــه منظــور ارائــه ســرویس بــا قابلیــت دسترســی بــاال و جلوگیــری از ایجــاد خطــا و بــروز 

وقفــه در ســرویس های ارائــه شــده، در نظــر گرفتــن افزونگــی )Redundancy( در تجهیــزات و نیازمندی هــای اصلــی مرکــز داده، یکــی 

از مهم تریــن فاکتورهایــی اســت کــه بایــد در طراحــی مرکــز داده در نظــر گرفتــه شــود.

ــتم  ــی سیس ــای فعل ــوی نیازه ــد جوابگ ــه بای ــر اینک ــاوه ب ــز داده ع ــک مرک ــای ی ــی بخش ه ــعه پذیری )Scalability(:  تمام توس

ــز داشــته باشــد. ــی سیســتم را نی ــد قابلیــت افزایــش ظرفیــت و امــکان توســعه آت باشــند، بای

امنیــت )Security(: بــا توجــه بــه اهمیــت و ارزش اطاعــات نگهــداری شــده در مرکــز داده، حفاظــت از اطاعــات و رعایــت اصول امنیت 

فیزیکــی و شــبکه ای، یکــی از مســایلی اســت کــه بایــد در طراحــی یــک مرکــز داده از نظــر دور نماند.

قابلیــت مدیریــت )Manageability(: ســهولت پیکربنــدی، نظــارت و تشــخیص خطــا و همچنیــن مدیریــت یکپارچــه تجهیــزات و 

ســرویس های ارائــه شــده در مرکــز، بــه منظــور بــاال بــردن ســرعت تصمیم گیــری و همچنیــن ثبــت وقایــع رخ داده در مراکــز داده، 

امــکان مدیریتــی بهتــر و اخــذ تصمیمــات مناســب تری را در یــک مرکــز داده بوجــود مــی آورد.

با انتخاب محصوالت ریتال می توان ضمن برخورداری از کیفیت باالی محصوالت از معیارهای 
ذکر شده باال نیز بهره مند گردید.
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درســال 1984 پــس از ســری تابلوهــای ایســتاده AE و RS کــه معــرف برنــد ریتــال در زمینــه تابلوهــای ایســتاده 
بودنــد مــدل PS روانــه بــازار شــد کــه توانســت برنــد و کیفیــت ریتــال را بــه سراســر دنیــا معرفــی کنــد و اســم 
ریتــال بــه عنــوان یــک تولیــد کننــده موفــق بــر ســر زبان هــا بیفتــد. امــا در ســال 1999 رونمایــی از تابلوهــای 
TS8  انقابــی در عرصــه ســاخت تابلوهــای ایســتاده ایجــاد کــرد بــه نحــوی کــه بســیاری از اســتانداردها در دنیــا 

برنــد ریتــال را بــه عنــوان مبنــا و معیــار ســاخت تابلــو بــرق در نظــر بگیرنــد.
 ایــن تابلــوی محبــوب ریتــال پــس از 20 ســال حضــور موفــق در بازارهــای جهانــی در ســال 2019 از رده تولیــد 
خــارج شــد و جــای خــود را بــه تابلوهــای VX25 داد کــه در ســال 2018 بــرای اولیــن بــار در نمایشــگاه هانوفــر 

النــچ شــده بــود.
درســاخت تابلوهــای VX25 ســعی شــد تمامــی ویژگی هــای مــدل قبلــی حفــظ شــده و بــر اســتحکام و کاربــردی 
بــودن پروفیــل آن تاکیــد بیشــتری شــود و مبنــای ســاخت آن منطبــق بــا مبحــث Industry ۴ باشــد بــه ایــن 
ترتیــب ایــن تابلوهــا  توانســت بــه آســانی جــای تابلوهــای TS را گرفتــه و مشــتریان بــه ســرعت پــروژه هــای 
خــود را بــا ایــن مــدل تابلوهــا بــه روزرســانی کننــد و بــا ایــن کار ضمــن بهــره منــد شــدن از بهتریــن کیفیــت 

ســلول هــای موجــود در دنیــا، ارزش افــزوده پــروژه را بــاال بــرده و بــه آن اعتبــار بخشــند.
در ســاخت ایــن تابلوهــا از جدیدتریــن روشــها و تکنولوژی هــای هوشــمند و رباتیــک جهــت دقــت در ســاخت 

تابلــو بهــره بــرده شــده اســت.

تاریخچه ساخت تابلوهای ایستاده ریتال
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  طراحی منحصر بفرد پروفیل جدید
  ترکیب بندی موثر، سهولت و سرعت باالی نصب

  نصب فوق العاده آسان و سریع سینی و درب ها با استفاده از لوالهای جدید
  پانج جدید در کاف درها و امکان کابل کشی آسان و سریع در طول درب

  درج بارکد دوبعدی روی اجزای تابلوها جهت شناسایی سریع آنها
  ساخت کارخانه ریتال آلمان

تابلوهای  ایستاده جدید ریتال آلمان

VX25  مدل 
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استراتژی های کمپانی ریتال جهت طراحی و تولید محصوالت  باکیفیت
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VX25 بعضی از ویژگی های منحصربفرد تابلوی

7

مونتاژ سریع
ــل  ــق روی پروفی ــاب  دقی ــت ی ــک موقعی کم
تابلو،ریــل هــای نصــب داخلــی و بــوش هــای 

رزوه ای کــور بــرای اتصــال پایــه قفــل

و  متــری  گامشــار 25میلــی  الگــوی 
مهــره هــای MB بــرای بارهــای ســنگین



ابعــاد انــواع تابلوهای 
همــراه  بــه    VX25
ســاید پنــل و پایــه بــه 
شــرح زیــر مــی باشــد:

8



این تابلوها به صورت کامپکت تولید می شوند که دارای کاربردهای خاص می باشد
ــاز اســت  ــرای مکان هــای اســت کــه نی ــوده کــه مناســب ب ــد ب ــل تولی ــف قاب ــن تابلوهــا در ابعــاد مختل ای

ــاال ســفارش گــذاری شــوند. ــق فضــای محــدود و IP ب ــو طب تابل

UL و دارای تاییدیه IP66 دارای ،  IK10 حفاظت در مقابل ضربه  
VX25 دارای اتصال بدنه یکپارچه ،نصب آسان متعلقات و سازگاری با  

  قابلیت نصب درب شیشه ای
  عرض تا 1800cm که سبب صرفه جویی در زمان و هزینه می شود

  عمق 30cm برای مکانهای باریک 

   VX SE تابلوهای ایستاده

9



ــتند  ــه  AE هس ــا یافت ــدل ارتق ــه م ــت ک ــا ی کامپک ــن تابلوه ای
دارای ویژگی هــای منحصــر بفــردی اســت کــه ایــن مــدل تابلوهــا 

را از بقیــه تابلوهــای مشــابه متمایــز کــرده اســت. 
ایــن تابلوهــا در ابعــاد متنــوع در دو نــوع پاســتیکی) بــا پنجره ی 
شیشــه ای و بــدون پنجــره ( و شــیت اســتیل بــا پوشــش رنــگ 
پــودری ســه مرحلــه ای و یــا اســتنلس اســتیل در دو مــدل تــک 
ــد  ــه می گردن ــا  IP66 ارائ ــی ت ــا درجــه حفاظت درب و دو درب و ب
ــی برخــوردار  ــه مدلهــای قبل کــه از اســتحکام بیشــتری نســبت ب

هســتند

   30٪ درصد فضای مفید بیشتر
   30٪ درصد زمان نصب کمتر

   30 ٪ ویژگی جدید
   قیمت اقتصادی

AX تابلوهای دیواری جدیدAX Compact Enclosures
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IP66

IK10

حفاظت در برابر خوردگی، 
مقاوم در برابر روغن های 
معدنی، روان کننده ها و 

حالل های صنعتی

نصب سریع درب بدون 
استفاده از ابزار

افزایش فضای 33 درصدی با 
حداکثر برش در پایه محفظه 

و به نسبت آن صفحه گلند بزرگ  

قفل هایی با نصب آسان و 
بدون استفاده از ابزار

اتصاالت داخلی قابل تنظیم 
بدون استفاده از ابزار

حفظ استاندارد ها بعد از 
نصب متعلقات

نصب آسان صفحه تجهیزات 
به صورت ریلی از باال به پایین

دیجیتالی شدن با استفاده از 
 QR کد تعبیه شده

11

AX بعضی از ویژگی های تابلوهای جدید



TERMINAL BOX مدل 
KX E-BOX مدل  

KX BUS-BOX مدل  

KX ترمینال باکس های جدید ریتال مدل

ــری و  ــاف پذی ــراه انعط ــه هم ــت را ب ــر کیفی ــه حداکث ــود ک ــد می ش ــف تولی ــای مختل ــا در مدله ــن تابلوه ای
ــد. ــه می کن ــا ارائ ــترده ای از کاربرده ــف گس ــرای طی ــت ب امنی
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Console systems/PC enclosure 
systems/Industrial
Workstations/Support arm 
systems

مشــخصه اصلــی کنســول های ریتــال، تنــوع آنهــا بــرای کاربردهای 
آوردن  بــا توجــه بــه فراهــم  کنســول ها  مختلــف می باشــد. 
ــی  ــی طراح ــول ارگونوم ــور واص ــرای اپرات ــب ب ــرایط کار مناس ش
شــده اند. میزهــای کنســول بــا  IP55 و تنــوع در ابعــاد و اشــکال 

ــد. ــه می گردن ــاوت عرض ــای متف ــرای کاربرده ب

 تابلوها و میزهای کنسول مدل TP در ابعاد مختلف
 تابلوهای کامپیوتر صنعتی مدل PC در ابعاد مختلف

 تابلوهای کنترل و فرمان مدل CP در ابعاد مختلف
 تابلو مانیتورهای استند

 ساپورت آرم

میزهای کنسول و ساپورت آرم های ریتال
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Stainless steel Enclosures

نیــاز بــه قــرار دادن تجهیــزات الکتریکــی در محیط هــای خورنــده، حفاظتــی فراتــر از آنچــه در تابلوهــای فــوالد کربنــی رنــگ 
 شــده وجــود دارد را مــی طلبــد. تابلوهــای ســاخته شــده از فــوالد ضــد زنــگ ایــن فضــای خالــی را بــا اســتحکام برتــر و 
خــواص مقــاوم در برابــر خوردگــی پــر می کننــد و نیازهــای کاربــردی را در طیــف گســترده ای از صنایــع بــرآورده می کننــد. 
بــا ایــن حــال، معیارهــای مشــترکی وجــود دارد کــه بایــد در نظــر گرفتــه شــود تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه تابلــو فــوالد 

ضــد زنــگ مناســب بــرای یــک کاربــرد خــاص انتخــاب شــده باشــد.
ــه ترکیــب،  ــرای انتخــاب تابلوهــای صنعتــی بســیار مهــم هســتند، از جمل برخــی از جنبه هــای فنــی فــوالد ضــد زنــگ  ب
خــواص متمایــز گریدهــای مختلــف، مقاومت هــای شــیمیایی، کاربردهــای مناســب و مزایــای کلــی ارائــه شــده توســط 

فــوالد ضــد زنــگ در مقایســه بــا تابلوهــای فــوالدی کربنــی رنــگ شــده کــه بایــد مــورد توجــه قــرار بگیرنــد. 
ــل  ــده قاب ــر ش ــوارد ذک ــا م ــب ب ــا متناس ــی مدل ه ــرای تمام ــف ب ــای مختل ــاد واندازه ــال در ابع ــتیل ریت ــای اس تابلوه
عرضــه هســتند. تمامــی آنهــا دارای ســطحی صــاف بــا خــواص بهداشــتی برجســته اســت کــه در دو مــدل فــوالد زد ضــد 

ــوند. ــد می ش ــی و تولی ــف طراح ــای مختل ــرای زون ه )AISI  304( 4301 و )AISI  316L( 4404 ب

تابلوهای استیل ریتال
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در ابعاد و مدلهای متنوع

 مدل ضد انفجار استیل
 مدل ضد انفجار پاستیکی

Ex enclosuresتابلوهای ضد انفجار ریتال
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ــا درجــه حفاظــت بــاال و ســطح  ایــن نــوع تابلو هــا ب
ــا فضــای بیــرون طراحــی شــده و  مقــاوم متناســب ب

ــد. ــه می گردن ــوع عرض ــای متن در مدل ه

Outdoor wall-mounted مدل 
Outdoor housing for compact مدل 

Outdoor Basic enclosures مدل 
CS Toptec مدل 

Multifunctional enclosures مدل 
Plastic enclosures AX مدل 

Outdoor Enclosuresتابلوهای قابل استفاده در فضای بیرون
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LED system light 
IT LED system 

LED compact system light 

System lightsسیستم های روشنایی ریتال
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واحد فن و فیلتر
مجموعــه فــن و فیلتــر بــرای مکــش  هــوای خنــک بــه داخــل تابلــو از قســمت پایینــی تابلــو، 

هدایــت هــوای گــرم ناشــی از تلفــات حرارتــی بــه ســمت فوقانــی و در نهایــت خــارج کــردن 

هــوای گــرم از طریــق فیلتــر خروجــی نصــب شــده در بــاالی دیــواره یــا درب مــورد اســتفاده 

ــه  ــر صدم ــش را در براب ــه، هواک ــظ تهوی ــبکه محاف ــر و ش ــه باران گی ــد. لب ــی گیرن ــرار م ق

مکانیکــی و همچنیــن نفــو ذ رطوبــت محافظــت می کنــد. فــن و فیلتر هــای ریتــال بصــورت 

ــف و  ــر ظری اســتاندارد درجــه حفاظــت   IP54  دارا هســتند و در صــورت اســتفاده از فیلت

پوشــش محافــظ ضــد آب بــه صــورت انتخابــی درجــه حفاظتــی IP55 و IP56 نیــز مطابــق 

اســتاندارد EN60529/10.91 قابــل دســتیابی اســت.

از ویژگی هــای مجموعــه فــن و فیلتــر می تــوان بــه نصــب ســریع بــدون نیــاز بــه بســتن پیــچ و ســهولت تعویــض فیلتــر و عملکــرد بی صدا 

اشــاره نمود.مجموعــه فــن و فیلتــر بــا میــزان دبــی هــوای جابجــا شــونده ۲۰ الــی ۷۰۰ متــر مکعــب در ســاعت و بــا ولتــاژ کار  DC، ۲۴ و 

۴۸ ولــت و AC، ۱۱۵، ۲۳۰ و ۴۰۰ ولــت در دو نــوع ســاده و  EMC عرضــه می شــوند.
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TopTherm fan-and-filter unit
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TopTherm fan-and-filter unit
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Roof-mounted fan, roof vent

فن های سقفی ریتال
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Roof-mounted fan, roof vent

فن های سقفی ریتال
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ــا تجهیــز تابلو هــا بــه هیتر هــا می تــوان از تشــکیل  ب
یــا  میعــان  الکتریــک،  تجهیــزات  روی  بــر  شــبنم 
ــا  ــدید دم ــانات ش ــود. نوس ــری نم ــدان، جلوگی یخبن
موجــب فراهــم شــدن شــرایط مناســب بــرای میعــان 
پــر خطــر می شــوند. هیتر هــای تابلویــی کوچــک، 
پــر قــدرت و قــوی ریتــال، از نوســانات دمایــی و 

خوردگــی در داخــل تابلــو جلوگیــری می کننــد.
هیتر هــای ریتــال، گرمایــش موثــر در کمتریــن فضــای 
ممکــن را تضمیــن کــرده و بــرای هــر کاربــرد خاصــی، 

قابــل اســتفاده و مناســب هســتند.
توزیــع  آلومینیومــی،  پره هــای  قرارگیــری  نحــوه 
نتیجــه  در  می کنــد  تضمیــن  را  دمــا  یکنواخــت 
ــت  ــو بدس ــطح تابل ــام س ــب در تم ــش مناس گرمای
ــی ۳۰۰ وات  ــوان ۱۰ ال ــج ت ــا رن ــد. هیتر هــای ب می آی

ــه نصــب ســریع، محــدود شــدن دمــای ســطح  ــه می شــوند و از ویژگی هــای هیتر هــای ریتــال می تــوان ب ارائ
ــود. ــاره نم ــاال اش ــوان ب ــک و ت ــاد کوچ ــر  PTC و ابع ــک عنص ــط ی توس

هیتر های تابلویی
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مشخصات فنی

ترموستات و هیگروستات ریتال
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کولرهــای تابلویــی ریتــال آلمــان در دو مــدل ســقفی و یــا دیــواری در توان هــای 
ــه و دارای  ــک تک ــورت ی ــا بص ــن کولره ــد. ای ــه می گردن ــی 6000وات عرض 300 ال
ــد.  ــرل می نماین ــا رک را کنت ــو ی ــت و دمــای داخــل تابل ــوده و رطوب کمپرســور ب

رطوبــت جــذب شــده، توســط سیســتم تبخیــر کننــده داخــل کولــر، تبخیــر 
می گــردد.

کولرهای صنعتی دیواری
همــه کولرهــای دیــواری ریتــال انعطــاف پذیــری مناســبی بــرای نصــب دارنــد. بــه نحــوی کــه می تواننــد روی دیــوار جانبــی و یــا درب 
تابلــو در ســه وضعیــت، کامــا بیــرون تابلــو، کامــا داخــل تابلــو و همچنیــن بیــن جــداره تابلــو نصــب شــوند. ایــن ویژگــی موجــب 

انتخــاب بهتریــن شــیوه نصــب بــا توجــه بــه میــزان فضــای موجــود در داخــل تابلــو، می گــردد. 
کولرهای دیواری ریتال با توان خنک کنندگی از 300W تا  6000Wعرضه می گردند.

کولرهای صنعتی سقفی
ــل  ــه راحتــی جابجــا و ســرویس می شــوند. شــبکه محافــظ کرکرهــای قاب ــه، کولرهــا ب ــه لحــاظ طراحــی هوشــمندانه و همــه جانب ب

ــی را فراهــم مــی آورد.  ــر در قســمت بیرون ــه تمــام قطعــات و اجــزا کول جابجــا، دسترســی ب
مــدار کنتــرل و میکرو کنترلــری و همچنیــن مــدار قــدرت بــرای محافظــت در برابــر گــرد و غبــار و رطوبــت، در داخــل محفظــه جداگانه  ای 

قــرار داده شــده اند.
کولرهای صنعتی سقفی با کنترل میکرو کنترلری و در توانهای  500Wتا   4000Wقابل تهیه می باشند.

مشخصات:
:Blue e 45 ٪ کاهش در مصرف انرژی با تکنولوژی 

 دارای کنترل پیشرفته با قابلیت خواندن آالرم ها و master-slave کردن کولرها
)Rinano بدون نیاز به فیلتر)تکنولوژی 

)TUV-tested(10 ٪ خنک کنندگی بیشتر 
+10C....+55C  دمای کارکرد:  

 Internal circuit IP55  درجه حفاظت:  
CSA/ UR +C-UR/ TUV Nord GL/ TUV Nord GS  استانداردهای بین المللی:  

کولرهای تابلویی اصل ریتال آلمان
Blue e مدل
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Wall-mounted cooling units Blue e+

کولرهای دیواری اصل ریتال آلمان
Blue e+ مدل

ــزات  ــدل+ Blue e از تجهی ــان م ــال آلم ــد ریت ــواری جدی ــای دی کولره

کنتــرل دور ســرعت و تکنولــوژی هیبریــد اســتفاده می کننــد. 

ــر  ایــن کولرهــا هنگامــی  کــه دمــای محیــط از دمــای تنظیــم شــده کول

ــل  ــای داخ ــع گرم ــت دف ــوژی Heat-pipe جه ــد از تکنول ــر باش پایین ت

ــد.  ــره می برن ــورت passive cooling به ــو بص تابل

 ٪75 Blue e +ــدل ــای م ــور کولره ــای مذک ــدی از مزای ــت بهره من ــه عل ب

صرفه جویــی در مصــرف انــرژی داشــته و بــا توجــه بــه مجهــز بــودن بــه 

 multi-voltage، تکنولــوژی اینورتــری و ارائــه قابلیــت منحصــر بــه فــرد

مناســب اســتفاده بین المللــی میباشــند. ایــن کولرهــا همچنیــن دارای 

نمایشــگر لمســی، قابلیــت انتقــال و مدیریــت اطاعــات بــا تلفــن 

هوشــمند از طریــق NFC و +Blue e، قابلیــت مانیتــور از راه دور از طریــق  

 RiDiag  ــزار ــتفاده از نرماف ــا اس ــتگاه ب ــریع دس ــز س Ethernet و آنالی

ــه  ــای 60+ درج ــا دم ــرد ت ــت کارک ــند و قابلی ــس USB می باش و اینترفی

ــک  ــوان مفیــد خن ــا ت ــد. کولرهــای مــدل + Blue e ب ســانتیگراد را دارن

ــد. ــه می گردن ــی 6000Wعرض ــی از 1500W ال کنندگ

مشخصات:
 75 ٪ کاهش در مصرف انرژی دارای نمایشگر حسی

 ولتاژ کارکرد:
-20C....+60C  دمای کارکرد:  

 Internal circuit IP55  درجه حفاظت:  
cULus Listed/EAC/TUV Nord-tested output measurement / TUV Nord GS  استانداردهای بین المللی:  

multi-voltage: 110-240 V AC 1/ 380-480V AC 3



Blue e+ S سری کولرهای جدید ریتال مدل
با قابلیت کاهش مداوم کربن در تابلو جهت حفاظت از تجهیزات

 S کولر خنک کننده مدل  Blue e+  جدیدترین عضو خانواده
در دسته های خروجی 300، 500 و 1000 وات

 قابلیت کنترل کربن ناشی از آرک و جرقه در تابلو یا کربن موجود در محیط های کربنی جهت حفاظت از تجهیزات

 دارای فناوری هیبریدی جهت صرفه جویی انرژی تا 75٪ با فن آوری heat pipe و اینورتر کنترل سرعت 

استفاده از گاز مبرد جدید513A-R  که مدل تقویت شده R-134  است و GWP  ٪56 آن کمتر و سازگار با محیط زیست است

 امــکان پیکربنــدی تابلــو و خنــک کننــده بــا همدیگــر در سیســتم Ripanel ، برنامــه ریــزی و ســفارش دهــی انعطــاف پذیرتــر در پرتــال 

Therm و امــکان محاســبه تــوان مــورد نیــاز بــا بســته نــرم افــزاری Eplan داده

 تبخیر اتوماتیک میعانات به صورت استاندارد 

 شناســایی فــوری وضعیــت دســتگاه از طریــق فیبرهــای نــوری LED جهــت جلوگیــری از خرابــی دســتگاه حتــی از فاصلــه دور )زرد = 

خطــای غیــر بحرانــی، قرمــز = خطــای جــدی( 

دارای IP 55  و قابلیت کارکرد در محدوده دمایی -20 تا +60 درجه سانتیگراد

 مونتاژ آسان به صورت دستی و بدون نیاز به ابزار و همچنین دارای وزن بسیار کمتر نسبت به مدل های قبلی

 عملکرد بصری از طریق رابط های هوشمند NFC برای برنامه ها، اتصال USB برای به روز رسانی و خدمات نرم افزاری

 پارامترسازی با برنامه های Scan & Service   و  Quick Finder و QR کد

 Industry 4.0 مطابق با قابلیت های  )cUL Listed, cULus FTTA, CE & EAC(:دارای تاییدیه های 
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VX IT Rack

The world’s fastest IT rack
VX IT Rack VX IT رک های شبکه و سرور

ــل  ــکاری کام ــادگی اســتفاده، راه ــز س ــاال و نی ــت ب ــارن، کیفی ــی، تق ــاظ هماهنگ ــه لح ــال، ب ــد VX-IT ریت ــای جدی رک ه

ــه ای  ــد مرحل ــزه و پوشــش چن ــد. ســاخت پروفیــل و ســلول بصــورت کامــاً مکانی ــه مــی کنن ــه صرفــه ارائ و مقــرون ب

ضدخوردگــی و رنــگ پــودری در کنــار ســهولت کار، مونتــاژ، قابلیــت توســعه از چهــار طــرف و نیــز تنــوع متعلقــات قابــل 

ــرای شــرایط کاری متفــاوت فراهــم مــی کنــد نصــب، انتخابــی مطمئــن و مناســب ب

رک ها در دو مدل درب توری ) بدون IP ( و درب شیشه ای ) IP55  ( عرضه می شوند.

VX-IT مزایای رک های ساخت ریتال آلمان مدل جدید
 دسترسی به 15٪ فضای بیشتر نسبت به مدل های قدیمی

 درجه حفاظت باال ) IP55 ( جهت جلوگیری از نفوذ گرد و خاک و آب

 15 ٪ وزن کمتر و 30٪ پایداری بیشتر نسبت به مدل های قدیمی

 قابلیت توسعه رک از چهار طرف 

 قفل و لوال از چهار نقطه

 در ابعاد متنوع و امکان انتخاب درب ساده و شیشه ای

 افزایش سرعت نصب

Swing امکان تهیه و نصب انواع متعلقات و لوازم جانبی نظیر فریم 

Bureau و Lioyds,VDE,TUV,CSA,UL مطابق با استاندارهای 

 قابلیت نصب انواع تجهیزات استاندارد رک

 فاصله ستون داخلی 19 اینچ

 امکان عبور کابل از میان ریل های عمودی

 امکان عبور کابل از سقف و کف



رک های دیواری ریتال
ایجــاد شــبکه های نامتمرکــز بــرای شــرکت های کوچــک و متوســط بســیار مهــم 

اســت. ریتــال را هکار هایــی بــا کیفیــت بــاال بــرای بــرآورد کــردن نیــاز ایــن دســته از 

ــه نمــوده اســت. ــدگان ارائ مصــرف کنن

ــم  ــن آیت ــداری ای ــان حمــل و نگه ــاز مناســبی در زم ــدی امتی ــوک بســته بن حجــم ک

محســوب می گــردد. دسترســی بهینــه بــا توجــه بــه ســاختار لوالیــی عمــودی دو یــا 

ــن رکهاســت. ــی از ویژگی هــای ای ــل جایگزین ــه ای صفحــه گلندهــای قاب ســه تک

انواع مدلهای رک دیواری ریتال:
VerticalBox  

FlatBox  
EL  

AX IT  
Small fibre-optic distributor  

Wall-mounted Rack
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Power distribution سيستم های توزيع قدرت
 انواع باسبار

 انواع فيوز و پايه فيوز
 تجهيزات اندازه گيری

 سيستم های مانيتورينگ
 سويچگيرهای ريتال
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VX25 Ri4Power
RITTA RI4POWER.
VX25 SYSTEM

ــه  ــروف از جمل ــازندگان مع ــه س ــا هم ــت ب ــاز و کامپک ــدار ب ــای م ــتفاده از کلیده ــرای اس  Ri4Power VX25 ب

،Terasaki ، Mitsubishi ،General Electric ،Eaton ، ABB و LSIS ،Siemens،Schneider Electric ســازگار 
اســت.

ــن  ــان را تضمی ــی در زم ــه جوی ــاده، صرف ــوق الع ــاژ ف ــرد و مونت ــاخت منحصربف ــت س ــودن و کیفی ــاژوالر ب م
می کنــد.

ــر  ــا 6300 آمپ ــزات ت ــاص تجهی ــای خ ــا نیازه ــق ب ــتاندارد مطاب ــی اس ــای مس ــا میله ه ــینه ب ــتم های ش سیس
ــوند. ــدی می ش ــه پیکربن ــورت جداگان ــه ص ــده و ب ــی ش طراح

Rittal Power Engineering برنامه ریزی و آماده سازی آن با استفاده از نرم افزار

Ri4power ریتال
ACB  بخش

راه حلی مطمئن برای محافظت از تجهیزات و سیستم ها
افــراد در  از ماشــین ها، نیروگاه هــا و    ACB کلیدهــای هوایــی
ــن و  ــای زمی ــاه، خطاه ــال کوت ــی از اتص ــیب های ناش ــر  آس براب

اضافــه بــار محافظــت می کننــد.
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UPS systems
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UPSهای ریتال 

 اصل ریتال آلمان / کاماً ماژوالر

   KVA 1/2/3/4.5/6مدل های تک فاز 

Online-Double conversion تکنولوژی 

 باالترین استاندارد مراکز داده

)MTTR (online قابلیت تعویض 

 دارای نمایشگر LCD با قابلیت چرخش ±90

)RimatrixS( قابلیت مانیتورینگ از راه دور 

R232/USB همراه با رابط ،U2 ارتفاع فقط 

SNMP card قابلیت اتصال به 

)Emergency Power Off( EPO دارای کنتاکت 

5years EUROBAT/Hot swap باطری 

 مورد تایید موسسه بین المللی Green Grid )انجمن بهبود و اصاح بازده انرژی(

IEC/EN 62 040- 3 ,FCC, cUL CE :استاندارد های بین المللی 

 Class1: VFI-SS-111



سیستم های برق  رک های شبکه و سرور:
سیستم های تغذیه رک های  IT شامل بخش های متفاوتی می باشد:

)UPS( PMC تغذیه ماژوالر یا
PDR رک های توزیع برق

PDM واحد توزیع برق
PSM ماژول برق

تجهیزات توزیع قدرت

)UPS( PMC تغذیه ماژوالر یا )1
سیســتم PMC ریتــال دسترســی بهینــه در کاربرد هــای حســاس را بــا ترکیــب 
قابلیت هــای مــاژوالر خــود ) قابــل تغییــر بــودن، قابلیــت ارتقــاء نامحــدود 
و پشــتیبانی مضاعــف( بــا ســاختار مــوازی غیــر متمرکــز DPA )کــه بــدون یــک 
نقطــه خطــا حفاظــت را مضاعــف می کنــد( فراهــم می نمایــد. همچنیــن 
ــر می باشــد. ــر اجــزاء در خــال عملکــرد سیســتم امکان پذی توســعه و تغیی

PDR 2( رک های توزیع برق
 PDM ــتم ــا ۸ سیس ــق ت ــاز، تطاب ــر ف ــرای ه ــر ب ــا ۲۵۰ آمپ ــدرت ت ــع ق توزی
ــتم و  ــرد سیس ــال عملک ــتم PDM در خ ــاء سیس ــت ارتق ــر، قابلی ــا یکدیگ ب
قابلیــت اتصــال تــا ۳۲ رک بــه توزیــع کننــده فرعــی از ویژگی هــای رک هــای 
توزیــع قــدرت می باشــند. همچنیــن ایــن رک هــا کامــا در برابــر خطــر تمــاس 

محافظــت شــده هســتند.

PDM 3( واحد توزیع برق
نصــب آســان و ســریع منبــع تغذیــه در رک هــای IT همــراه بــا حفاظــت کامــل 
ــاژ بعــاوه  ــل توجــه هزینه هــای مونت ــای کاهــش قاب ــه معن خطــر تمــاس ب
ــای  ــط واحد ه ــه توس ــد ک ــن می باش ــرمایه گذاری مطمئ ــی از س ــب باالی ضری

توزیــع تغذیــه ریتــال ایــن مهــم بــرآورده می گــردد.

PSM 4( ماژول برق
ماژول هــای تغذیــه هوشــمند ریتــال بــا قابلیــت انداژه گیــری جریــان امــکان 
کنتــرل تــوان مصرفــی را مقــدور می ســازد. ظرفیــت بــار تــا ۳۲ آمپــر تک فــاز 
و ۱۹۲ آمپــر ســه فــاز، بــاس بــار دارای محافــظ خطر تمــاس و قابلیــت بازبینی 

از طریــق وب و SNMP از دیگــر ویژگی هــای ایــن سیســتم می باشــند.
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Wire Terminal WT fully automated wire 
processing machine

ماشین وایر ترمینال ریتال

یک ماشین کاما اتومات قدرتمند برای سیم بندی، چاپ بر روی سیم و باسبار، برش و لیزر، سر سیم زنی و 
مونتاژ سیم که یک پروسه پیچیده مونتاژ تابلو برق را طبق برنامه از قبل تعین شده انجام می دهد.

 سیستم ارتقاء یافته چاپ در محل
 نازل های چاپ اضافه شونده

 دارای مخزن خارجی لیبل گذاری
 چاپ اتومات بر روی انواع سیم و باسبار

 لیبل های با کیفیت با ماندگاری باال
 دارای شابلون های قابل تعویض

 برش سیم ها در سطح مقطع های مختلف
 استفاده از ماشین های پرس و پانچ تمام اتومات

 لخت کردن وکابلشو زدن سیم ها به صورت اتومات
 سیم بندی و بست کاری دسته سیم ها به صورت اتومات

 برنده جایزه SSB بهترین نوآوری در سال2020   
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Busbar machining, static CW 120-S

محصوالت CW 120-S برای خم کردن، پانچ کردن و برش شینه ها ایده آل هستند.

 لیزر دقیق و یکپارچه فرآیند برش و خم کاری  را تسهیل می کند.

واحد خمش و سوراخ کاری باسبار

دقت خمش وپانچ باال

ماشینکاری مستقل شینه
واحد برش شینه

صرفه جویی در زمان نسبت به برش دستی

 عالمت گذاری دقیق نقطه برش

CW 120-S نمونه های ماشینکاری برای

برش طولی باسبار                                            پانچ کردن باسبار                خم کاری باسبار                                            

پمپ الکترو هیدرولیک

 برای استفاده از محصوالت در

CW 120-S سری محصوالت 

36



37

Wire Station WS 540 wiring
برای مونتاژ و سیم کشی انعطاف پذیر و کارآمد سیم در کارگاه. ماشین سیم کشی، رابطی ایده آل بین مونتاژ تمام خودکار سیم ها 

با وایر ترمینال ریتال و سیم کشی روی صفحات نصب یا در تابلو است. ماشین ایستگاه سیم WS 540  یک ماشین بهینه برای  

فرآیندهای  ارگونومیک مورد استفاده در تمام فعالیت های مرتبط با سیم کشی است

لوازم جانبی متناسب با کاربرد، 

مانند   پشتیبانی از قطعات برای 

ماشین های نیمه اتومات 

EPLANسیم کشی هوشمندبا

استفاده از داده دیجیتال

تشخیص مسیرهای کابل

مدیریت بازنگری مسیرها

برش خودکار با دستگاه برش 

طولی ریتال 

وایر ترمینال ریتال دستگاه پردازش خودکار سیمجابجایی ساده قاب های مونتاژ در کارگاه

ذخیره سازی و پردازش سیم های 

از پیش تولید شده از ترمینال 

سیم ریتال

انجام پروژه کامل با چیدمان 

متغیر مستقیمًا در ایستگاه کاری



شستی حالت دستی

اتصال تجهیزات و تنظیم

مقطع سیم

تنظیم میزان لختی سیم

تنظیم میزان باز

شدن لختی سیم

چاپ روی سیم ها با سطح

مقطع از 0.05 - 6 میلی متر مربع

طول پرینت 22 میلی متر

S22

C8+

نیروی فشار قابل کنترل

غلتک های تغذیه

نمایشگر لمسی

CAE رابط داده

ورود آسان سیمبازکردن ساده غلطک ها

Length-cutting machine C8+ and stripping machine S22

ماشین سیم لخت کن +C8 اتومات قابل اتصال به سیستم اتوماسیون مرکزی

ماشین سر سیم زنی S22 اتومات قابل اتصال به ماشینهای اتوماسیون مرکزی
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Rittal Hands Tools ابزارهای مونتاژ ریتال 
ساخته شده با فوالدهای سفارشی مستحکم  از کارخانه های فوالد خود ریتال در سایزها و مدلهای متنوع  
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CMC III Monitoring System
سیستم مانیتورینگ CMC-III بعد تازه ای را در زمینه کارایی، انعطاف پذیری، تکنولوژی و مقرون به صرفه بودن پیشنهاد می کند. 

سیستم CMCIII از تکنولوژی شبکه به عنوان واحد ارتباطی خود استفاده می نماید و بنابراین به کاربر این امکان را می دهد که با 

کارایی باالتری کار کند.

در هر شرکت حفاظت از اطالعات برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی یکی از مهمترین فاکتورهای امنیت می باشد و 

بنابراین:

 سیستم CMC-III دسترسی به رک های سرور را کنترل و ثبت می نمایند.

 سیستم CMC-III کلیه پارامترهای مربوط به امنیت شبکه را در داخل و خارج رک با استفاده از سنسورهای متعدد ثبت می نماید.

 هر انحراف و تغییری نسبت به وضعیت عادی ثبت شده و CMCIII کلیه تجهیزات تهویه را کنترل می نماید.

 CMC-III ولتاژ و جریان ها را نظارت کرده و منبع تغذیه را بای تجهیزات شبکه کنترل می کند.
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RiZone
Perfect support for IT infrastructure components

RiZone یک برنامه جامع برای تحت اختیار درآوردن تمامی تجهیزات موجود در داخل دیتاسنتر و خارج از آن برای کنترل بهتر 

دیتاسنتر است

در این برنامه تمامی پروسه های استاتیک و داینامیک دیتاسنتر همچون سیستم مانیتورینک، سیتم های اعالم حریق، چیلرها، 

سیستم امنیت، UPS ها وضعیت سرورها و دیتاها و غیره تحت کنترل می باشد و امکانات متعددی برای کنترل از راه دور دیتا 

سنتر ارائه شده است.
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Fire alarm and extinguisher systems DET-AC

سیستم اعالن و اطفای حریق در رک های ریتال
با سیستم تشخیص و اطفاء حریق به موقع )دارای VdS تست( برای رک های شبکه و سرور، می توان تا پنج رک  را تحت نظر 

 NOVEC™ 1230 گرفت و در صورت آتش سوزی خاموش کرد. سیستم اطفای آن شامل خاموش کننده سازگار با محیط زیست

است که برای تجهیزات IT مضر نیست.
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Cold Aisle & Hot Aisle راهروهای سرد وگرم ریتال
 برخــی از دیتاســنتر هــا بــه گونــه ای طراحــی شــده انــد کــه بــا اســتفاده از راهــروی ســرد و گــرم، رک هــای ســرور هــا را طــوری 

کنــار هــم مــی چیننــد کــه هــوای ســرد از روبــرو دریافــت شــده و هــوای گــرم ناشــی از فعالیــت ســرور هــا از پشــت بــه بیــرون 

منتقــل شــود.

در ایــن طراحــی یــک راهــرو درســت مقابــل رک هــای ســرور قــرار گرفتــه کــه بــه آن راهــروی ســرد )Cold Aisle(، و یــک راهــرو 

در پشــت رک هــا قــرار گرفتــه کــه بــه آن راهــروی گــرم )Hot Aisle(  گفتــه مــی شــود.

بــه منظــور جلوگیــری از مخلــوط شــدن هــوای ســرد و گــرم در دیتاســنتر ایــن دو راهــرو را بــا اســتفاده از یــک محفظــه ی فیزیکــی 

از هــم تفکیــک مــی کننــد. همچنیــن در ورودی راهــروی ســرد یــک درب اتوماتیــک بــرای ورود پرســنل قــرار داده مــی شــود.

مزیــت اســتفاده از ایــن طراحــی در دیتاســنتر ایــن اســت کــه نســبت بــه روش هــای ســنتی صرفــه جویــی بیشــتری در مصــرف 

انــرژی خواهــد شــد از طــرف دیگــر بــه کاهــش هزینــه هــای مربــوط بــه راه انــدازی سیســتم هــای تهویــه کمــک مــی کنــد.

Rittal aisle containment )cold aisle( With
raised floor

Rittal aisle containment )cold aisle(
Without raised floor

Rittal aisle containment )hot aisle(
Without raised floor
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CRAC systems 
Precision climate control units for data centres

CRAC سیستم خنک کن
ایــن نــوع خنــک کننــده هــا هــوای خنــک تولیــد شــده را از زیــر بــه درون فضــای زیــر کــف کاذب ارســال مــی کننــد ســپس از 

ــه لحــاظ پیشــرفت در  ــی ب ــد ول ــر روی کــف کاذب خــارج و ســرورهای موجــود را خنــک مــی نماین دریچــه هــای تعبیــه شــده ب
ســاخت ســرورها و کوچــک شــدن ابعــاد ســرورها بــه صورتــی کــه تعــداد 12 ســرور در یــک شاســی جــا میگیرنــد، مصــرف بــرق 

ــو وات و گرمــای تولیــدی آنهــا در حــدود BTU  14000 مــی باشــد. آنهــا در حــدود 4 کیل
ایــن نــوع خنــک کننــده هــا بــه دو صــورت هــوای خنــک را تامیــن مــی نماینــد. در حــال اول خــود دســتگاه دارای کمپرســور 
بــوده کــه گاز مربوطــه در کندانســور )شــبکه فلــزی( بــا گرفتــن گرمــای محیــط هــوا را خنــک مــی کنــد کــه توســط فــن دمیــده مــی 
شــود. تولیــدات ایــن نــوع ظرفیــت هایــی از 18 تــا 54 کیلــووات را دارا مــی باشــند. در حــال دوم دســتگاه بــه سیســتم لولــه 
کشــی آب خنــک تولیــد شــده توســط Chiller متصــل مــی گــردد بنابرایــن بــه علــت حــذف کمپرســور از دســتگاه ابعــاد شــبکه 
تبــادل حــرارت بصــورت چشــمگیری قابــل افزایــش مــی باشــد کــه ایــن خــود ســبب افزایــش ظرفیــت دســتگاه هــا میگــردد. 

ایــن نــوع تولیــدات ظرفیــت هایــی بیــن 23 تــا 118 کیلــووات را دارا مــی باشــند.



Rittal DCC - Direct Chip Cooling

جدیدترین تکنولوژی خنک کننده در رک و دیتاسنترهای ریتال
 خنک کننده مستقیم چیپ در سرورها

 راه حلی قدرتمند که فراتر از محدودیت های خنک کننده مبتنی بر هوا است
 از طریق لولهای انعطاف پذیر برای انتقال سیال به سرورها

NovecTM 7000 با استفاده از خنک کننده جدید غیر رسانای 
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Edge Data Center Solutions پکیج دیتاسنتر “ اج“

یک  دیتاسنتر کوچک شامل:

  IP PDU رک سرور/شبکه با 

سیستم مانیتورینگ با سنسور دما و رطوبت، سنسور نشت آب و سیستم اعالن حریق و سیستم روشنایی 

کیت باز کردن اتوماتیک درب

 RFID سنسور کنترل دسترسی شامل قفل رمزی عددی و  کلید اختصاصی یا کارت

سیستم GSM برای هشدارهای پیامکی و ایمیلی

سیستم توزیع  برق

UPS برد توزیع برق 

UPS رک با باتری با پشتیبانی 15 دقیقه 
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Micro Data Center
High availability in a security safe
میکــرو دیتاســنترها محــل مناســبی را بــرای مراکــز داده فراهــم مــی کنــد  تــا از داده هــای حســاس در برابــر تهدیــدات فیزیکــی 

ــار، آتش ســوزی و پاشــیده شــدن آب محافظــت شــوند  ــد گــرد و غب مانن

سطح E - میکرو دیتاسنتر
باالترین سطح حفاظت از از دیتا

 حداکثر امنیت در رک های ریتال

 مفهوم حفاظت بهینه برای یک یا چند راه حل رک سرور، جهت تامین نیاز شرکت های کوچک و متوسط.

 طرح ماژوالر برای نصب در مکان های با دسترسی  سخت 

 سرمایه گذاری مطمئن در آینده به لطف قابلیت توسعه پذیری و مونتاژ مجدد.

 امنیت تست شده سیستم و سطح باالی حفاظت؛ تست توسط موسسات به همراه گزارش تست

 صفحات بافل اصالح شده برای مسیریابی بهینه هوا، 
    خنک کننده گی کارآمد در رک های امنیت ریتال

میکرو دیتاسنتر ریتال
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جامع ترین راه حل دیتاسنتر ارائه شده توسط ریتال

راه حلی مطمئن برای مرکز داده که شامل سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز به شرح زیر می باشد:

 رک های VX-IT در ابعاد متنوع متناسب با پروژه

 سیستم خنک کن از طریق هوا یا سیال آب یا گاز  یا خنک کننده های 
)DCC(مدل جدید چیپ مستقیم

 سیستم توزیع قدرت 

 UPS 

 سیستم امنیت

 مانیتورینگ

S ریماتریکسRimatrix S
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Data centre container
The modular concept for complete IT infrastructures

کانتینرهای دیتاسنتر آماده  ریتال

 یک سیستم کامال ماژوالر و مقیاس پذیر برای استفاده در فضای باز

 امکان تولید کل کانتینر با نصب و کابل کشی سخت افزار IT در صورت درخواست

 دارای خنک کننده با انتشار CO2 کم

plug & play  کاهش مرحله نصب با استفاده از تجهیزات 

 تولید و مونتاژ سریع

 دارای سیستم UPS قدرتمند 

 دارای سیستم امنیت هوشمند جهت حفاظت در فضای بیرون
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Open Compute Project )OCP(

راه حل “پروژه محاسبات باز” ریتال
راه حلی انعطاف پذیر برای امکان مونتاژ تجهیزات ریتال بر مبنای اطالعات پروژه
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