
KProtector
Sisteme de operare, transport și depozitare echipamente IT critice
Rezistente la solicitări mecanice și medii climatice extreme



BIROU DE CAMPANIE

KP 1 - Sistem de operare, transport 
și depozitare echipamente IT critice

KP 2 - Sistem de transport și 
depozitare a echipamentelor IT 
și a accesoriilor 

K ACU - Instalație de aer condiționat 
pentru răcirea sistemelor de operare, 
transport și depozitare echipamente 
IT critice

Sisteme care asigură protecția 
echipamentelor la șocuri, vibrații 
și factori de mediu, în timpul 
transportului și depozitării. 

Pentru operare echipamentele se 
scot în vederea utilizării.

Este destinată răcirii sistemelor de 
operare și transport al echipamentelor 
IT critice, fiind echipată cu protecție la 
șocuri și vibrații. 

Instalația AC este parte a incintei de 
transport și rămâne în permanență 
atașată acesteia. 

Asigură protecție EMI/EMC, la șocuri 
și vibrații și permite climatizarea 
incintelor echipamentelor în timpul 
operării, transportului și depozitării. 

Echipamentele sunt parte a incintei 
de transport și rămân în permanență 
atasate.

Post de lucru de campanie, pliabil și 
ajustabil.

În stare de transport, biroul se strânge, 
devenind o cutie de transport cu toate 
accesoriile necesare.
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Specialiști
care operează 
pe platforme 
petroliere

Echipe de 
intelligence

Cercetători 
din regiuni 
subpolare

Forțe armate 
aflate în teatre 
de operațiuni

Echipaje ale 
jandarmeriei

Echipaje de 
intervenție 
în situații de 
urgență

Orice misiune de operare și 
transport al unor echipamente 
IT critice implică riscuri majore, 
ce trebuie adresate: protecția 
informațiilor, funcționarea 
corespunzătoare a echipamentelor 
la destinație după șocurile și 
vibrațiile din timpul transportului 
și adaptarea la condițiile 
climatice din zona în care este 
programată activitatea. 

Fie că vorbim de forțe armate 
aflate în teatre de operațiuni, 
echipe de intelligence, ale 
jandarmeriei sau de intervenție 
în situații de urgență, specialiști 
care operează pe platforme 
petroliere sau cercetători din 
regiuni subpolare, cu toții au nevoie 
de un sistem care să asigure 
integritatea echipamentelor IT 
cu care lucrează.

UTI a dezvoltat un algoritm de 
customizare pentru sisteme de 
transport, stocare și operare a 
echipamentelor IT critice care 
răspunde perfect acestor nevoi. 

În funcție de caracteristicile fizice 
și de operare ale echipamentului 
care trebuie integrat, algoritmul 
presupune conceperea unui model 
teoretic al sistemului, în baza 
căruia se elaborează o specificație 
de dezvoltare. 

În cadrul procesului de proiectare 
se elaborează un model 3D 
(cu SolidWorks sau CATIA) 
și documentația de execuție 
asociată acestuia. 

După caz, modelul este supus 
testării prin metoda elementului 
finit (folosind NASTRAN PATRAN) 
din punct de vedere mecanic 
și/sau termic.

Prototipul fizic se realizează în 
baza documentației de execuție 
optimizate. Prototipul intră în 
programul de testare și evaluare, 
conform prevederilor specificației 
de dezvoltare și standardelor 
în vigoare.

Testele la care poate fi supus 
prototipul sunt:

•• Mecanice: șocuri și vibrații, 
accelerație constantă, stacking, 
mânuire (drop test)
•• Climatice: temperaturi extreme, 

altitudine, ceață salină, ploaie 
cu vânt, praf, îngheț/dezgheț, 
șoc termic
•• Ecranare: compatibilitate și 

imunitate electromagnetică, 
protecția datelor emise 
neintenționat (TEMPEST)
•• Termice
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A.   Sisteme de operare, transport și depozitare a echipamentelor IT critice
Sunt prevăzute cu sisteme de atenuare a șocurilor, sunt ecranate EMI/EMC, 
condiționate termic și permit operarea echipamentelor IT critice.

B.   Sisteme de transport și depozitare a echipamentelor IT și a accesoriilor
Aceste incinte de transport sunt căptușite cu spume polietilenice și permit 
depozitarea și transportul în siguranță al echipamentelor.

ARHITECTURA SISTEMULUI

-25°C + 50°C

-25°C + 50°C

Modul 
control
mediu 

L: 700 mm
l: 420 mm
h: 480 mm

L: max.
650 mm
l: 19’
Î: 3U

Max. 3000 m

Max. 3000 m

-33°C + 71°C

-33°C + 71°C

EMI/EMC/RFI

A B C D
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D.   Birou de campanie

În stare operativă, biroul de campanie servește personalului centrelor de comandă, 
oferind condițiile de lucru necesare. 

UTI a îmbunătățit modelul de bază, adăugând următoarele accesorii și facilități: 

•• Inele tie point pentru ancorare 
•• Interfețe pentru stivuire 
•• Interfețe pentru role de cablu atașabile biroului
•• Kit ergonomic pentru ajustarea poziției operatorului
•• Conectori atașați pentru cuplarea la stațiile de lucru și la rețeaua de date  

a centrului de comandă 
•• Stabilitate îmbunătățită prin nervurarea bridei de fixare în poziția pliabil

C.    Instalație de aer condiționat pentru răcirea sistemelor de operare, transport 
și depozitare a echipamentelor critice 

În condiții speciale, când parametrii înregistrați în incintele sistemelor de operare, 
transport si depozitare a echipamentelor IT critice sunt depășiți, acestea se pot 
conecta la unitatea de aer condiționat rackabilă, care are următoarele performanțe:

          Capacitate de răcire 2000 BTU

          Temperatură  mediului extern de la - 25ºC până la + 55ºC

          Debit de aer 140 mc/oră

-25°C + 55°C Max. 70 dB

L: max.
650 mm
l: 19’
Î: 7U

39 Kg

Max. 3000 m-33°C + 71°C R134A L: 1045 mm
l: 611 mm
h: 460 mm
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Sistemele pot fi modelate pentru o gamă largă de cutii specializate în funcție de 
condițiile de transport, sau de transport și operare. Gama materialelor din care 
sunt realizate cutiile poate cuprinde atât materiale compozite, cât și aluminiu 
sau polietilenă și sunt de cea mai bună calitate, fiind achiziționate de la branduri 
de renume: 

Condițiile de rezistență la factori climatici ostili au fost demonstrate de următoarele 
teste climatice:

Ploaie cu vânt: rată a precipitațiilor de 0,8 - 1,8 mm/min, durată de 4 ore 
și viteză a vântului de 12 m/sec. (Conform AECTP 300/metoda 310)

Ceață salină: concentrație de soluție de săruri: 5%, durată: 8 zile, 
temperatură: 35°C (Conform AECTP 300/metoda 309)

Șoc termic: temperaturi extreme, T1 (temperatură joasă) - 33°C,  
T2 (temperatură înaltă) + 71°C (Conform AECTP 300/metoda 304)

Înghețare: cel puțin șase 6 milimetri pe suprafețe expuse 
(Conform AECTP 300 - Metodă 311)

Căldură umedă: 4 cicluri consecutive de 24 de ore în condiții extreme 
(conform AECTP 300 – Metoda 306)

Temperatură scăzută: cicluri de la - 25 la - 33°C, timp de 1 lună  
(Conform AECTP 300 - Metoda 303)

Temperatură ridicată: cicluri la temperaturi între + 33°C la + 70°C, 
timp de 1 lună (Conform AECTP 300 - Metoda 302)

CARACTERISTICILE SISTEMULUI

max.

min.
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În concordanță cu masele echipamentelor găzduite și condițiile specifice, 
sistemele sunt prevăzute cu materiale absorbante ale șocurilor și vibrațiilor în 
cazul sistemelor KP2 sau cu dispozitive mecanice în cazul KP 1.

Vibrații: 2-5 GRMS (Conform AECTP 400, metoda 401)

        Transport rutier (camioane comune sau camioane tactice)

        Transport aerian (avioane cu reacție și cu elice, elicoptere)

        Transport naval

        Transport feroviar

Șocuri: terminal Peak Sawtooth 30G - 18ms și Half Sine Shock 
Waveform 8G - 11 ms. (conform STANAG 4370 AECTP 400, 
Metoda 403)

Mânuire (DROP TEST): accelerații de drop cu valoarea de 20 g - 40 g, 
realizate la cădere de la înălțimea de 61 cm, Conform, AECTP 400 -, 
metoda 414, STANAG 4370
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În timpul  transportului sau depozitării, 
etanșeitatea tuturor sistemelor este 
asigurată la nivel IP 64  conform 
IEC 60529. 

De asemenea,  în timpul operării, incintele 
care găzduiesc echipamente IT critice, 
sunt etanșe conform IP 64.

Cutiile sunt prevăzute cu valve automate 
de presiune (0.5 psi suprapresiune, 0.5 
psi vacuum) care asigură riscurile de 
blocare a capacelor după transportul 
aerian, în conformitate cu STANAG 4370, 
AECTP 300 metoda 312.

Opțional, cutiile pot fi inscripționate 
cu etichete care să informeze 
utilizatorul privind rezistența la medii 
extrem de agresive.

Depozitarea cutiilor se poate realiza 
și pe verticală, în limita unei stive cu 
înălțimea de 6m, conform STANAG 4370, 
AECTP 400, metoda 410. În acest sens, 
sistemele sunt prevăzute cu interfețe 
pentru stacking. Ancorarea se poate 
realiza cu chingi sau utilizând ca interfață 
mânerele cutiilor, în cazul sistemelor 
care găzduiesc echipamente IT critice 
cu inele de ancorare, în cazul sistemelor 
de transport echipamente și accesoriile 
lor sau al biroului de campanie, conform 
STANAG 4370, AECTP 400, metoda 407, 
sau cu plase de ancorare

Indicator umiditate
Valvă automată de pressiune

- 55°C
72 h

- 72°C
48 h

C1- COLD
AECTP-230 

A1- EXTREME
HOT DRY
AECTP-230 

KP 1 

930
Kg

6m 12
cutii

KP 2 

520
Kg

6m 11
cutii

Field
Desk 

380
Kg

6m 8
cutii

STANAG 
4370
AECPT
400
  
  

CARACTERISTICILE SISTEMULUI
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Sistemele de operare, transport și 
depozitare a echipamente IT critice 
sunt prevăzute cu rack-uri de 19 inch, 
cu înălțimea utilă pentru echipament 
cuprinsă între 1 și 4U și lungimea de 
maxim 700 mm, și sunt proiectate și 
realizate în funcție de dimensiunile 
și masa echipamentelor găzduite, 
asigurând repartizarea judicioasă a 
centrelor de masă și a fluxurilor de aer 
pentru răcire/încălzire. 

Incinta care găzduiește rack-ul 
echipat este în măsură să asigure 
ecranarea electromagnetică 
EMI RFI, în conformitate cu 
standardele  SR EN-50561-1:2014 
și SR EN-55022:2011/AC:2011.

Echipamentele găzduite în incintă 
sunt protejate împotriva scurgerii 
neintenționate de informații, conform 
prevederilor SDIP 27.

Caracteristicile de mediu în timpul 
operării din interiorul incintei sunt 
monitorizate din punct de vedere al 
temperaturii și umidității cu ajutorul 
unui dispozitiv electronic (Enviromental 
Module), conceput și realizat de UTI.

Parametrii asigurați sunt:

Sistemul este dotat cu panouri cu 
conectori, asigurând interfațarea 
echipamentului cu rețele externe de 
date și putere, ceea ce conferă o trecere 
rapidă din starea de transport în cea de 
operare și invers.

Gama temperaturilor de operare: 
de la - 15ºC până la + 50ºC, setabilă

Umiditatea relativă de operare: 
de la 15% până la 95%, setabilă

+_
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ELEMENTE PRINCIPALE DE CONSTRUCȚIE  

03

Rack echipament
(incintă TEMPEST)

05

Interfețe pentru hose de aer

02

Carcasă pentru sistem 
de operare, transport și 
depozitare a echipamentelor 
IT critice

01

Panouri din 
fibră de carbon

05

05

04

04

04
0302

01
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BENEFICII

Sistem fiabil și 
customizabil

Sistem inovator 
datorită complexității 
și gamei extinse 
a caracteristicilor 
tehnice asigurate

Păstrează integritatea 
echipamentelor 
găzduite indiferent 
de modalitatea de 
transport și de climă

Integritatea 
informațiilor accesate

Realizat din 
componente de cea 
mai bună calitate

Certificat și testat 
pentru diverși factori 
mecanici

Conformitate cu 
standardele militare 
NATO, STANAG și 
MIL-STD

04

Interfață pentru
stivuire

04
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