PSSO Serversafe 19 FG-godkjent og NSM
sertifisert for HEMMELIG
Serversafe 19 fra PSSO er FG-godkjent og NSM sertifisert for HEMMELIG. Pr. i dag er
PSSO Serversafe 19 den eneste serversafen på det norske markedet som er EN 1143-1
godkjent iht. internasjonal standard. Med opptil 16 regulerbare vifter resulterer dette i jevn
luftgjennomstrømning, som effektivt holder den riktige temperaturen for elektronikken som
befinner seg på innsiden.
Viftene er spesielt konstruert for å holde et lavt støynivå for ikke å forstyrre omgivelsene
rundt. Man kan til enhver tid både regulere hastigheten av viftene, samt sjekke temperaturen
inne i skapet elektronisk. Dette resulterer i en svært kundevennlig løsning der man har full
oversikt over hva som foregår inne i skapet trådløst. Kablene som føres inn i Serversafe 19
har en maks krumning på 5 cm. Dette er svært viktig for at ikke hastigheten i fiberkabelen blir
svekket. Med en vekt på 300 kg er den lett håndterlig når den fraktes til endelig lokasjon.

Høydepunkter:














Skapet er EN 1143-1 godkjent
for oppbevaring av nettverk,
kryptoutstyr og
kontrollelektronikk.
16 vifter tilsammen, 8 vifter på
hver side. Dette resulterer i en
effektiv luftgjennomstrømning
på 350m3 i timen, dvs.
luftutskiftning 87 ganger i
timen.
Viftehastigheten er regulerbar,
enten mekanisk eller
elektronisk.
Lydnivå fra 34 dB-A.
Det er flere temperatursensorer
som måler innvendig
temperatur elektronisk.
Skapet er utstyrt med 19" rack
til nettverks og kryptoutstyr.
2 stk. NSM godkjente låser
benyttes, LG Privat, samt
andre NSM godkjente låser.
5 cm maks krumning på
fiberkabel

 Utvendige mål: H x 1000 B x 760 D x 800 mm
 Innvendig mål: H x 900 B x 660 D x 650 mm
 Vekt: 300 kg
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