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Naprava za distribucijo moči v rack omari
nadzorovana in upravljana naprava PDU v rack omari
Naprava za distribucijo moči

Vaša zaščita za: 

>  Rack omara za podatkovne 
centre

> Omrežna infrastruktura

> Računalniške sobe

Zagotavljanje učinkovitega razvoja 
porabnikov in prilagodljivosti sistemov 
napajanja postaja vse bolj pomembno, 
zaradi česar SOCOMEC nudi vrsto 
sistemov PDU za aplikacije v rack omarah. 
Sistemi SOCOMEC PDU v konfiguraciji 0 U 
(enofazni ali trifazni) s tehnologijo merjenja 
ali nadzora, in sistemi PDU v konfiguraciji 
1U (še vedno enofazni vendar z enojnim ali 
dvojnim napajanjem) z upravljano tehnolgijo, 
omogočajo skrbnikom sistemov IT izbiro 
takšne konfiguracije, ki najbolj ustreza 
njihovim zahtevam.

Merjeni ali nadzorovani 
pokončni Zero-U PDU

Te naprave PDU z enojnim enofaznim ali 
trifaznim vhodom zagotavljajo zanesljivo 
porazdelitev napajanja opreme z majhnimi 
ali srednjimi energijskimi zahtevami, ki je 
vgrajena v rack omare. Sistem PDU ne 
zahteva namestitve v "prostor U" zaradi 
pokončnega položaja na zadnji strani rack 
omare in poenostavlja električno povezovanje 
številnih naprav, s tem prihrani čas med 
postopki pritrjevanja in omogoča preprosto 
nastavitev konfiguracije napajanja. Številne 
izhodne vtičnice in njihova postavitev olajšuje 
brezhibno nameščanje enote PDU v omrežnih 
rešitvah z visoko gostoto.

Uporaba dveh naprav PDU v isti rack omari 
omogoča razvoj arhitekture presežnega 
napajanja, značilne za kritične aplikacije, ki 
uporabljajo elektronske naprave z dvema 
kabloma.

Spremljanje in nadzor

Na dvomestnem zaslonu LED lahko 
enostavno odčitate in spremljate trenutno 
porabo.

Funkcija obračanja prikaza 
omogoča kabelski vhod od 

zgoraj in spodaj, in s tem zagotavlja 
pravilno odčitavanje v vsakem 

položaju namestitve.

Modul ADD-IN SNMP (na voljo kot dodatek) 
omogoča oddaljen nadzor in spremljanje 
naprav PDU prek omrežja LAN.

Upravljan 1U PDU

Te naprave PDU z enim ali dvema enofaznima 
vhodoma so najprimernejše za porazdeljeno 
napajanje opreme z majhnimi ali srednjimi 
energijskimi zahtevami, ki je vgrajena v rack 
omare. Izredno kompaktna rešitev v eni 
sami rack enoti omogoča namestitev v rack 
omari in zagotavlja pregled nad podatki prek 
zaslona na sprednji plošči. Te naprave PDU 
omogočajo zelo napredno raven nadzora 
in upravljanja, ki omogoča merjenje porabe 
strežnika na vsaki izhodni vtičnici po trenutnih 
in kumulativnih vrednostih (tok, energija 
in faktor moči) in shranjevanje izmerjenih 
vrednosti v dnevniških datotekah, ki jih 
preprosto berete in naložite prek spletnega 
vmesnika. Posamezne vtičnice lahko 
nadzirate na daljavo (vklop, izklop ali zagonski 
ciklus), ročno in prek spletnega vmesnika ali 
oddaljene konzole, ali celo v rednem načinu.

V verižno povezavo lahko povežete do 5 
enot PDU, kar omogoča krmiljenje in nadzor 
vseh enot PDU iz ene dostopne točke in 
jih poveže v pravi sistem za upravljanje 
napajanja. S številnimi komunikacijskimi 
zmogljivostmi (spletni brskalnik, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTermina, SMTP, SSL V3, SSH 
V1), uporabo varnih protokolov in zmožnostjo 
upravljanja več uporabniških računov je 
to najprimernejša naprava za upravljanje 
napajanja v aplikacijah IT.
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Naprava za distribucijo moči v rack omari
nadzorovana in upravljana naprava PDU v rack omari

Rešitev za upravljanje napajanja

Komunikacijski dodatki

Sistem PDU VISION, vmesnik za upravljanje 
WEB/SNMP za povezovanje z omrežjem LAN. 
Napravo - primerno za oddaljen nadzor - 
lahko vgradite v enoto PDU.
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1.  indikator stanja vhodne moči 
2.  Indikator stanja izhodne moči (A÷L)
3. Indikator stanja
4.  Stikalo DIP za verižni način (C-linijski DIP)
5. Gumb za ponastavitev
6.  Stikalo DIP za način delovanja
7.  Serijska vrata (KONZOLA)
8. Digitalni izhod
9. Odklopnik

 Zero-U PDU

Tehnični podatki

Zero-U PDU
Koda izdelka NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39

Vhod / izhod 1/1 3/1

VHOD

Nazivna napetost 200-240 V (1-fazni) 346-415 V (3-fazni Y + N)

Nazivna frekvenca 50/60 Hz

Nazivni tok 32 A (1-fazni) 16 A (3-fazni)

Priključek IEC309-32 A IEC309-16 A

IZHOD

Nazivna napetost 200-240 V

Priključki (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

KOMUNIKACIJA

Vmesniki RS232 - (WEB/SNMP izbirno)

Okoljski senzor • •

OKOLJE

Temperatura delovnega okolja 0 do 45 °C

Relativna vlažnost od 5 do 95 % brez kondenzacije

Najvišja nadmorska višina delovanje: do 2000 m

Naprava za distribucijo moči v rack omari

Dimenzije, Š x G x V 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Masa 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Koda izdelka PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012

Vhod / izhod 1/1

VHOD

Nazivna napetost 200-240 V (1-fazni)

Nazivna frekvenca 50/60 Hz

Nazivni tok 16 A (1-fazni) 2x 16 A (1-fazni)

Priključek IEC320 C20 2x IEC320 C20

IZHOD

Nazivna napetost 200-240 V

Priključki (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

KOMUNIKACIJA

Vmesniki RS 232 - WEB/SNMP

OKOLJE

Temperatura delovnega okolja 0 do 50 °C

Relativna vlažnost od 10 do 80 % brez kondenzacije

Najvišja nadmorska višina delovanje: do 2000 m

Naprava za distribucijo moči v rack omari

Dimenzije, Š x G x V 436 x 300 x 44 mm (1U)

Masa 2,0 kg

Priključki

P
D

U
 0

0
2
 A

P
D

U
 0

0
1
 B

1

3
2

4

6
5

7

1
2
4

6
5

P
D

U
 0

1
0
 A

1

4
3

2

9

5

7
8

6

P
D

U
 0

0
9
 A

1

4
3
9

5

7
8

6

2

 iPDU

Enofazni model

Trifazni model

1.  Stikalo za vklop/izklop segment #1
2.  Stikalo za vklop/izklop segment #2
3. Stikalo za vklop/izklop segment #3
4.  Izhodni priključki segment #1
5. Sprednja plošča
6.  Izhodni priključki segment #2
7. Izhodni priključki segment #3

Prednja plošča 2-vstopnega modela

Prednja plošča 1-vstopnega modela

www.socomec.com
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