
Czy stojak to otwarty 19”

system monta¿owy?

Zdecydowanie nie – stojak to inaczej rama pojedyn-

cza czy podwójna umo¿liwiaj¹ca monta¿ urz¹dzeñ

19-calowych oraz co najwy¿ej paneli z wieszakami.

Otwarty system monta¿owy to po³¹czenie ram oraz

prowadnic umo¿liwiaj¹cych zarz¹dzanie du¿¹ liczb¹

kabli krosowych oraz instalacyjnych. Odpowiednie

zastosowanie obu systemów umo¿liwia stworzenie

otwartej infrastruktury telekomunikacyjnej pozwa-

laj¹cej na monta¿ urz¹dzeñ, ale równie¿ zarz¹dza-

nie ogromn¹ liczb¹ kabli krosowych. Prawie zawsze

w tego typu systemach stosowane s¹ k¹towe pane-

le krosowe.

W ofercie Molex Premise Networks rozwi¹zanie

tego typu pojawi³o siê w listopadzie 2007 roku pod

nazw¹ VRM – Vertical Rack Manager.

Co wybraæ: szafê stoj¹c¹ perforowan¹

czy otwarty system monta¿owy?

OdpowiedŸ na pytanie nie jest ³atwa i generalnie za-

le¿y:

l od tego, czy mamy do czynienia z profesjo-

naln¹ serwerowni¹ (z ang. Data Center) zreali-

zowan¹ w wydzielonym pomieszczeniu z kon-

trol¹ dostêpu itp., czy te¿ pojedyncz¹

szaf¹/grup¹ szaf;

l od systemu klimatyzacji, który mo¿e byæ wy-

konany w oparciu o klimatyzatory stacjonar-

ne, nawiew spod pod³ogi, inne;

l od wymaganej noœnoœci;

l inne.

Aby odpowiedzieæ na to pytanie, dokonano porów-

nania szaf dystrybucyjnych oraz otwartych syste-

mów monta¿owych pod k¹tem spe³niania wybra-

nych cech. Porównania dokonano dla dwóch wa-

riantów:

A) profesjonalna serwerownia (obiekt Data Center).

B) pojedyncza szafa lub grupa szaf tworz¹ca

IDF/MDF zawieraj¹ca równie¿ serwery.

Na potrzeby porównania obu systemów przyjêto na-

stêpuj¹c¹ punktacjê:
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W Europie Wschodniej albo, jak kto woli, we wschodniej

czêœci Europy centralnej od zarania dziejów, tj. od wynalezienia

systemów okablowania strukturalnego króluj¹ szafy 19-calowe.

Jest to po czêœci efektem preferencji naszych Klientów

i Instalatorów, jak i wp³ywu dzia³añ firmy MOD-TAP

(obecnie Molex Premise Networks), która od pierwszych dni

oferowa³a w³aœnie szafy, a nie stojaki lub bardziej poprawnie

– otwarte 19” systemy monta¿owe.

Szafa krosowa
czy otwarty 19” system
monta¿u?

Rys. 1. Widok ramy 19” oraz prowadnicy pionowej

systemu VRM Molex Premise Networks

Rys. 2. Widok panela k¹towego 48 portów 2U

przeznaczonego do instalowania w systemie

VRM Molex Premise Networks

Rys. 3.  Zestaw 5 ram 19” oraz 6 prowadnic pionowych

wyposa¿onych w drzwi przednie

Oznaczenie Liczba punktów

+ 1 pkt

+/– 0,5 pkt

– 0 pkt



Po przeanalizowaniu szczegó³owego porównania

obu systemów mo¿emy stwierdziæ, ¿e szafy serwe-

rowe perforowane lepiej spe³niaj¹ wymagania zesta-

wu cech wybranych do porównania. Dla obu opcji

szafy uzyska³y ponad dwukrotnie wiêksz¹ liczbê

punktów.

Szafy wygra³y rywalizacjê, poniewa¿:

l zapewniaj¹ kontrolê dostêpu, która jest wa¿na

nawet dla instalacji wykonanych w pomiesz-

czeniach monitorowanych przez system BMS;

l umo¿liwiaj¹ zastosowanie ka¿dego typu ch³o-

dzenia/klimatyzacji w³¹czaj¹c w to system zi-
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Opcja A – profesjonalna serwerownia (obiekt Data Center)

Profesjonalne serwerownie
Profesjonalne serwerownie

– system punktowy

Cecha VRM
Szafy

perforowane
VRM

Szafy

perforowane

Kontrola dostêpu +/– + 0,5 1

Cena +/– +/– 0,5 0,5

Stabilnoœæ +/– + 0,5 1

Zarz¹dzenie kablami instalacyjnymi

oraz krosowymi w pionie i poziomie
+/– +/– 0,5 0,5

Noœnoœæ +/– + (800kg!) 0,5 1

Dostêpnoœæ 3 par belek noœnych – + 0 1

Regulacja g³êbokoœci po³o¿enia belek noœnych – + 0 1

Ch³odzenie – klimatyzacja +/– +/– 0,5 0,5

Ch³odzenie – zimny/gor¹cy korytarz – + 0 1

Ch³odzenie – nawiew spod pod³ogi NS NS – –

Ch³odzenie – wentylator sufitowy +/– + 0,5 1

wysuwanie serwerów +/– + 0,5 1

Kurz, py³ – zapobieganie NS NS – –

w sumie

4 pkt

w sumie

9,5 pkt

Tab. 1. Porównanie szaf dystrybucyjnych vs. otwarte systemy monta¿owe dla zastosowania w profesjonalnej serwerowni

Opcja B – pojedyncza szafa lub grupa szaf tworz¹ca IDF/MDF zawieraj¹ca równie¿ serwery

Ma³e serwerownie,

IDF/MDF

Ma³e serwerownie, IDF/MDF

– system punktowy

Cecha VRM
Szafy

perforowane
VRM

Szafy

perforowane

Kontrola dostêpu – + 0 1

Cena +/– +/– 0,5 0,5

Stabilnoœæ +/– + 0,5 1

Zarz¹dzanie kablami instalacyjnymi

oraz krosowymi w pionie i poziomie
+ + 1 1

Noœnoœæ +/– + (800kg!) 0,5 1

Dostêpnoœæ 3 par belek noœnych – + 0 1

Regulacja g³êbokoœci  po³o¿enia belek noœnych – + 0 1

Ch³odzenie – klimatyzacja +/– +/– 0,5 0,5

Ch³odzenie – zimny/gor¹cy korytarz NS NS – –

Ch³odzenie – nawiew spod pod³ogi NS NS – –

Ch³odzenie – wentylator sufitowy +/– + 0,5 1

Wysuwanie serwerów – + 0 1

Kurz, py³ – zapobieganie – + 0 1

w sumie

3,5 pkt.

w sumie

10 pkt.

Tab. 2. Porównanie szaf dystrybucyjnych vs. otwarte systemy monta¿owe dla pojedynczej szafy lub grupy szaf

tworz¹cych IDF/MDF zawieraj¹cych równie¿ serwery

Opcja VRM
Szafy

perforowane

Profesjonalne

serwerownie

– system punktowy

w sumie

4 pkt.

w sumie

9,5 pkt.

Ma³e serwerownie,

IDF/MDF

– system punktowy

w sumie

3,5 pkt.

w sumie

10 pkt.

Opcje A i B – podsumowanie

Tabela 3. Porównanie wyników punktowych

dla opcji A i B



mny/gor¹cy korytarz – wybieraj¹c szafy jeste-

œmy pozbawieni ograniczenia co do rodzaju

systemu ch³odzenia;

l zapewniaj¹ bardzo wysok¹ noœnoœæ i stabil-

noœæ konstrukcji;

l oferuj¹ w opcji podstawowej trzy pary belek

noœnych, które s¹ bardzo czêsto wykorzysty-

wane do monta¿u serwerów, zasilaczy, itp.;

l dla ma³ych rozwi¹zañ zapewniaj¹ kontrolê do-

stêpu na podstawowym poziomie, umo¿li-

wiaj¹ stosowanie wentylatorów sufitowych

oraz chroni¹ przed wnikaniem kurzu na pozio-

mie podstawowym;

l umo¿liwiaj¹ zarz¹dzanie okablowaniem w kie-

runku pionowym – maskownice pionowe s¹

dostêpne w bardzo atrakcyjnej cenie.

Nowa rodzina szaf serwerowych MODBOX III

z drzwiami przednimi i tylnymi perforowanymi

Szafy serwerowe MODBOX III z perforowanymi

drzwiami przednimi i tylnymi przeznaczone s¹ do

monta¿u przede wszystkim sprzêtu aktywnego wy-

magaj¹cego bardzo intensywnego ch³odzenia, np.

w obiektach typu „Data Center” czy profesjonalnych

serwerowniach. Drzwi przednie oraz drzwi tylne po-

siadaj¹ perforacjê o przeœwicie wzglêdnym 58,1

proc., co zapewnia znakomit¹ penetracjê strumienia

ch³odnego powietrza i odbieranie ciep³a od zainsta-

lowanego sprzêtu. W szafie mog¹ byæ równie¿ mon-

towane pasywne produkty okablowania struktural-

nego. Drzwi przednie otwierane s¹ w jedn¹ stronê

(lewo lub prawo), drzwi tylne dzielone, otwierane na

obie strony jednoczeœnie.

Szafy dostêpne s¹ w:

l wysokoœciach 42U, 45U i 48U (48U na specjalne

zamówienie);

l szerokoœci 600 mm lub 800 mm;

l g³êbokoœci 800 mm, 1000 mm oraz 1200 mm (g³.

1200 mm na specjalne zamówienie).

Szafy dostarczane s¹ do Klienta w pe³ni zmontowa-

ne i gotowe do u¿ytku (wymagane jest jedynie

wypoziomowanie szafy). Dostêpne s¹ równie¿ wer-

sje do samodzielnego monta¿u, wówczas szafa do-

starczana jest w elementach zapakowanych w dwie

p³askie paczki. Tego typu szafy mog¹ byæ stosowa-

ne w pomieszczeniach, w których drzwi posiadaj¹

zbyt ma³y przeœwit, aby wnieœæ zmontowan¹ szafê.

Krzysztof Ojdana
Mened¿er ds. Produktu Molex Premise Networks
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Rys. 4. Widok (z przodu – lewa strona i z ty³u

– prawa strona) szafy serwerowej z drzwiami

perforowanymi firmy Molex Premise Networks

Rys. 5. Widok szafy serwerowej z drzwiami perforowanymi firmy Molex Premise Networks z zamontowanymi

prowadnicami kabli w pionie oraz panelem z wieszakami nowego typu o dwuipó³krotnie wiêkszej pojemnoœci.


