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Už dlouho není žádnou novinkou, že ani 
v malých a středních firmách nelze pracovat 
bez spolehlivě fungujícího informačního sys-
tému. Na jeho spolehlivém fungování závi-
sejí všechny obchodní aktivity. Při výpadku 
serveru rostou provozní náklady každou mi-
nutu. V publikacích zaměřených na základ-
ní zabezpečení informačních systémů, které 
vydává Národní centrum kybernetické bez-
pečnosti, jsou popsány nejrůznější způsoby 
možného ohrožení. Zabezpečení informací 
má svou organizační, technickou a personál-

ní složku. Velkou roli zde hrají aspekty infra-
struktury budov. V současné době však není 
výjimkou, že datové centrum společnosti je 
umístěno jen v poněkud vylepšené úklidové 
místnosti. A pokusy takový prostor vylepšit 
často vedou pouze ke kompromisům, a při-
tom spolykají spoustu peněz.

Řešení ochrany datových center proti fy-
zickému ohrožení z okolí je komplexní úkol. 
V rozsáhlých strukturách jsou problémem 
i taková témata, jako jsou chlazení a zhášecí 
zařízení. Efektivní chlazení informační tech-
niky potřebuje především cílený přívod chla-
dicího vzduchu a zajištění jeho určené teplo-
ty. Běžné klimatizační jednotky instalované 
na stropě nebo na stěně místnosti tyto poža-
davky nesplňují. Pro bezchybnou funkci zhá-
šecí techniky je navíc třeba zajistit dostateč-
nou těsnost a určený přetlakový profil v pro-
storu, který má být hašen. Z toho lze vyvodit 
závěr, že zřizování datového centra v míst-
nosti, která byla původně využita jako tech-
nická místnost nebo kancelář, je pracné, dra-
hé a vede z pohledu zabezpečení informační 
techniky k mnoha kompromisům.

 

Testované modulární sejfy místo „kumbálu  
na úklidové prostředky“

Testovaná kompaktní datová centra

Alternativu představuje systémově tes-
tované kompaktní datové centrum s bez-
pečnostními sejfy a plně vybavenými kom-
paktními serverovými komorami. Rittal jako 

významný dodavatel prvků informační in-
frastruktury nyní nabízí vedle osvědčeného 
sejfu s vysokou úrovní bezpečnosti Modul-
safe Extend také nový Modulsafe Level B, 
vhodný pro spolehlivou základní ochranu 
serverů datového centra. Bezpečnost obou 
modulárních sejfů je ověřena nezávislými 
zkušebnami. Při jejich použití není nutná 
časově a finančně náročná přestavba čás-
ti budovy. Vzhledem k modulární koncepci 
lze jednotlivé prvky bez problémů instalovat 
i do těžko přístupných míst. Zákazník může 
počet svých sejfů postupně rozšiřovat. Se 
dvěma, třemi nebo čtyřmi dodatečně insta-
lovanými sejfy tak přizpůsobí infrastrukturu 
svým aktuál ním potřebám. Prvky modulár-
ní stavebnicové konstrukce umožňují ze sej-
fu vytvořit plně vybavené kompaktní datové 

centrum. Rittal nabízí také monitorovací sys-
tém Computer Multi Control III (CMC III), 
požární poplachový systém se zhášecím 
zařízením DET-AC Plus, inteligentní na-
pájecí jednotku Power Distribution Unit 
(PDU) a klimatizační jednotku Liquid Coo-

ling Package (LCP) 
pro účinné chlazení 
sejfu. Modulární sejf 
Extend navíc dovoluje 
také uzavřít existující 
serverové racky, tak-
že při přestavbě není 
třeba přijímat žádná 
komplikovaná opatře-
ní pro existující výpo-
četní techniku.

Modulární sejf 
Rittal Extend pro 
vysoké požadavky 
na bezpečnost

Sejf Rittal Extend 
(obr. 1), který splňu-
je nejvyšší požadav-
ky na bezpečnost, je 
schopen v souladu 
s normou DIN 4102 
odolávat požáru po 
dobu 90 min. Teplota 
uvnitř sejfu během prv-
ních 30 min nevzroste 
o více než 50 K a re-
lativní vlhkost zůstane 
pod 85 %. Kromě toho 
tento sejf splňuje po-
žadavky stupně krytí 
IP56, tzn. že bezpečně 
chrání uložená zaříze-

ní proti prachu a stříkající vodě. Poskytuje 
také ochranu před kouřovými plyny. Navíc 
je odolný i proti vloupání až do bezpečnostní 
třídy 4 podle normy ČSN EN 1627. Společ-
nost Rittal provedla všechny potřebné zkouš-
ky v akreditovaných laboratořích.

 

Modulární sejf Rittal Level B pro 
základní ochranu

Novinkou v sortimentu bezpečnostních sej-
fů Rittal je Modulsafe Level B (obr. 2), kte-
rý byl vyvinut speciálně pro informační infra-
strukturu. Poskytuje základní ochranu, přičemž 
poměr ceny a výkonu je optimální. V základ-
ním vybavení sejfu nechybí rámová konstruk-
ce skříně včetně přední a zadní roviny pro 19" 
moduly. Uživatelé si kromě toho mohou vy-

Obr. 2. Modulární sejf Rittal Level B pro základní ochranu

Obr. 1. Modulární sejf Rittal Extend, splňující 
vysoké požadavky na bezpečnost
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brat z bohatého příslušenství nového racku TS 
IT. Montáž tohoto příslušenství je velmi rych-
lá a nevyžaduje použití nástrojů. K dispozici 
je také rozsáhlá nabídka zámků od mechanic-
kých, u kterých lze vyměnit poloviční zám-
kovou vložku za zámek podle požadavků zá-
kazníka, až po elektronické zámky s klávesnicí 
nebo zámky ovládané přístupovým systémem.

Podobně jako Modulsafe Extend také Mo-
dulsafe Level B je dodáván ve dvou různých 
výškách (42 nebo 47 U) a se dvěma různý-
mi vnitřními hloubkami (1 000 a 1 200 mm). 
Kromě snadné a rychlé montáže se Modulsa-
fe Level B vyznačuje menší hmotností, a to 
o 20 % v porovnání s Modulsafe Extend. 

Veletrh Vision, věnovaný technice stro-
jového vidění, který se konal ve Stuttgartu  
4. až 6. listopadu 2014, předčil očekávání 
pořadatelů: loňský 26. ročník byl rekordní 
z hlediska počtu vystavovatelů (432) i ná-

vštěvníků (8 700). Počet návštěvníků vzros-
tl ve srovnání s minulým veletrhem, který se 
konal v roce 2012, dokonce o 25 %. Rostou-
cí trend má také internacionalizace veletrhu: 
54 % vystavovatelů a 40 % návštěvníků při-
jelo na veletrh ze zahraničí. Zahraniční ná-
vštěvníci byli např. z Itálie, Francie, Švýcar-
ska, Rakouska nebo Nizozemí. Velký nárůst 

Ohlédnutí za veletrhem Vision 2014

zaznamenal počet návštěvníků z Asie: Jižní 
Koreje, Číny a Japonska.

Na úspěchu letošního veletrhu měl velký 
podíl přechod na dvouletou periodu. Díky 
tomu mají firmy z oboru více času připra-

vit se na prezentaci svých novinek a inova-
cí. Veletrh Vision má totiž z tohoto hlediska 
jedno specifikum: firmy zde své produkty 
představují vysoce specializovanému pub-
liku. Mnozí návštěvníci přijíždějí na vele-
trh se zcela konkrétní představou, co chtějí 
na veletrhu vidět a o čem chtějí s vystavo-
vateli diskutovat.

Mezi vystavovateli byly malé, začínající 
firmy stejně jako důležité firmy v oboru. Spo-
lečně zde představily kamery, snímače obrazu, 
jednotky pro zpracování obrazu, zachytávače 
snímků (frame grabbers), software pro zpra-
cování obrazu, osvětlovače, objektivy, kabely 
a příslušenství, ale i kompletní systémy strojo-

vého vidění pro specifické úlohy. Prezentovány 
byly i průmyslové a vestavné počítače, které 
jsou zvláště vhodné pro sběr obrazových dat 
a vyhodnocení obrazu ve složitějších úlohách. 
Ve společném stánku IPC 4 Vision vystavova-

lo celkem jedenáct 
renomovaných vý-
robců této techniky 
(obr. 2).

Strojové vidění 
se uplatňuje ve stá-
le širší oblasti tech-
niky a tento vývoj 
se odrážel i na ve-
letrhu ve speciali-
zovaných stáncích, 
např. Traffic Visi-
on a Vision 4 Au-
tomation. Rozšiřu-
jící se oblast využi-
tí strojového vidění 
je patrná i na struk-
tuře návštěvníků: 
60 % z nich bylo 
loni na veletrhu po-

prvé. Nejdůležitější oblastí uplatnění pro stro-
jové vidění zůstává průmysl – proto také 
75 % návštěvníků uvedlo, že působí v prů-
myslových firmách, nejvíce v oborech, jako 
jsou automobilový průmysl a dodávky pro 
něj, strojírenství, výroba elektroniky a elekt-
rotechnických zařízení, farmacie apod.

Co je pro firmy působící v tomto oboru ob-
zvláště potěšující, 84 % návštěvníků uvedlo, že 
chystají investice do systémů strojového vidě-
ní, většina z nich v období do půl roku.

Příští veletrh Vision bude ve Stuttgartu  
8. až 10. listopadu 2016.

(Bk)

Obr. 2. Pohled na společný stánek IPC 4 Vision (foto: Messe Stuttgart)

Obr. 1. Před vstupem na veletrh Vision 2014 
(foto: Messe Stuttgart)

Sejf poskytuje ochranu proti požáru po dobu 
90 min, což bylo testováno podle normy EN 
1363. Třída odolnosti 2 (RC 2) proti vloupání 
byla testována podle požadavků normy ČSN 
EN 1627:2011. Vedle stupně krytí IP56 byla 
otestována i těsnost proti kouřovým plynům 
podle normy EN 1634.

Shrnutí

Je zřejmé, že kompaktní sejfy pro datová 
centra mají v porovnání s upravenými částmi 
běžných budov mnoho předností. Rozhodnu-
tí, který sejf a jaké vybavení si vybrat, zále-
ží na požadavcích zákazníka. Nejdůležitější 

při tom je potřebná dostupnost, místní infra-
struktura a finanční zdroje.

Společnost Rittal přináší svým zákazní-
kům stále něco nového. Promyšlený koncept 
Rittal – The System nabízí řešení mnoha pro-
blémů v oblasti rozváděčů, rozvodů proudu, 
chlazení a informační infrastruktury, včetně 
softwaru a služeb, a to napříč všemi sekto-
ry průmyslu. Celosvětovou dostupnost nabí-
zených produktů a řešení zajišťuje více než 
10 000 zaměstnanců, 11 výrobních závodů 
a 64 dceřiných společností.

Martin Pojer, produktový manažer, 
Rittal Czech, s. r. o.


