
 

 

Fjärrströmbrytare 

 

 

Att ha möjligheten att slå av och slå på strömmen för att starta r  om en kritisk 

utrustning på distans år ofta nödvändigt. Det kan vara en server, 

router, switch, brandvägg eller annan utrustning som inte svarar på vanliga 

anrop. 

I kritiska nät som t.ex. ett stadsnät är möjligheten att styra strömmen ofta en 

helt nödvändig funktion för att undvika kostsamma utryckningar till felande 

utrustning. En investering i fjärrström är ofta direkt lönsamt med tanke på tid, 

resor och inte minst upptid i nätet. Även för organisationer med IP telefoni 

är strömstyrning en nödvändig funktion. 

RackTech erbjuder ett heltäckande sortiment av produkter för strömstyrning. 

Vi har lösningar för enstaka utrustningar såväl som för stora system. 

Med åtkomst via IP, modem eller annan teknik. Dessutom med åtkomst av 

konsolen på krånglade utrustning. 

 

 

 



Vi erbjuder funktion i olika nivåer: 

Nivå 1 

Strömstyrning av enstaka utrustningar. 

Nivå 2 

Strömstyrning av ett flertal utrustningar på en eller flera olika geografiska 

platser. Kan fås med gemensam administration via 1 IP nummer till samtliga 

platser. Redundans via modem om IP ej är i funktion. 

Nivå 3 

Redundant strömstyrning och full åtkomst till konsolen på all ansluten 

utrustning. Nås via IP eller med inbyggt modem. Modemredundans med 

automatik. Central administration och säkerhet för all utrustning via gemensam 

administrationsprogramvara. Stöd för AD, NDS, etc. Ger säkerheten med ett 

enda IP nummer att använda för alla funktioner. Här sätter ni även rättigheter 

för de användare / administratörer som använder systemet. Ni kan sätta 

personliga profiler för vad varje administratör får se, göra och komma åt. Ger 

ett ställe att tilldela rättigheter och även att ta bort behörigheter på. Ger full 

säkerhet och redundant åtkomst. Lämpar sig för kritiska nät, stadsnät och 

organisationer med t.ex. IP telefoni. 

Välkommen att kontakta oss så hjälper vi er gärna! 
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