Konfigurovatelné rozvodné jednotky APC, Rack PDU
Přibližujeme výrobu s cílem zkrátit dodací
lhůty:

Prototypová
laboratoř
Global Rapid

• Architektura PDU ve stylu konfigurace na zakázku
• Místní výrobní a distribuční centrum ve městech Costa Mesa,
Kalifornie, a Montbonnot, Francie
• Obsluhujeme trhy Severní Ameriky a Evropy / mezinárodní trhy
• Konfigurace a přizpůsobení jednotek Rack PDU s certifikací UL/
CE

Montbonnot,
závod ve Francii
Costa Mesa, závod v
Kalifornii

• Prototypová laboratoř Global Rapid
• Konstrukční a technologické centrum pro rozvodné jednotky
Rack PDU, specializovaná laboratoř v St. Louis, Missouri
• Zásoby komponentů pro rychlé sestavení

Zařízení si můžete prohlédnout po kliknutí výše!

• Zákaznické vzorky poskytnuté k ověření a testování

Konfigurovatelné z výroby: Vyberte si zásuvky
V nové architektuře se uplatňují výrobky APC ze standardního katalogu stovek produktů pro tisíce konfigurovatelných možností!
Mezi výrobní možnosti patří zásuvky, typ a délka vstupního kabelu a barva!
Standardní
šasi

Šasi s vysokou
hustotou

Přehled
• Skupiny typů konfigurovatelných z
výroby:
S měřením na úrovni zásuvek, spínané a
spínané s měřením na úrovni zásuvek

Zásuvkové
moduly

Délka kabelu

• Napětí: 200–415 V
• Proud: 20–60 A
• Kapacita zásuvek:
Až 48 zásuvek – C13, C19
• Způsob montáže: Vertikální

Typ vstupní zástrčky

Barva

Kontaktujte svého zástupce APC již dnes a vyžádejte si
konfiguraci rozvodných jednotek Rack PDU na zakázku!

Vyberte si
mezi 24 nebo
48 zásuvkami,
kdekoli budete
potřebovat!

apc.com/custom-rack-systems

Z výroby konfigurované nebo nové modely
rozvodných jednotek Rack PDU, které
vyhovují specifickým požadavkům projektu
a koncového uživatele

Prototypová laboratoř Global
Rapid

Pod značkou APC™ firmy Schneider Electric (APC) se prodaly již miliony
rozvodných jednotek Rack PDU. Standardní rozvaděče PDU však nemusí
vždy splňovat všechny požadavky. Naše možnosti přizpůsobení nám
umožňují zákazníkům navrhnout jejich vlastní řešení, a to přesně podle
jejich gusta a potřeb.
Díky našim technickým týmům pro zakázkové rozvodné systémy typu
Rack a týmům pro řízení těchto projektů, jakož i jedinečné, z výroby
konfigurovatelné architektuře rozvodných jednotek PDU se optimalizují
požadavky na přizpůsobení pro naše zákazníky tak, aby nemuseli řešit
nákladné a nezabezpečené modifikace v terénu.

Barva
jednotky
Rack PDU
Portál Schneider Electric
Design Portal - Rack PDU
Configurator (Konfigurátor
jednotek Rack PDU)

Zásuvky
Nová designová
řešení, např.
Universal PDU

Tisíce možností konfigurace na zakázku z výroby
Jednoduché výrobní možnosti, jako jsou například úpravy vstupních
kabelů, barevné kódování šasi a uspořádání vývodů, omezují potřebu
modifikací v terénu a snižují výskyt problémů se zabezpečením, které
mohou nastat v případě provádění úprav výrobků souvisejících s
napájením.
S naší novou, z výroby konfigurovatelnou rozvodnou jednotkou Rack
PDU nabízíme tisíce na zakázku konfigurovaných možností již z našich
továren. Některé z nich jsou připraveny za pouhé 2 týdny za předpokladu
minimálního odběru 10 ks!

Řešení jedinečných potřeb se službou, kterou očekáváte u
produktů APC společnosti Schneider Electric:
• Specializovaný technický tým pomáhá ve všech fázích,
od designu až po dodávku
• Konkurenceschopný model cenotvorby
• Optimalizované dodací lhůty pro speciální objednávky
• Rychlé realizační lhůty při úpravách výrobků
• Rychlá reakce na příležitosti
• Globální výrobní a dodavatelský řetězec se společností
Schneider Electric

Kompletně zakázková konstrukční řešení
Jsme také připraveni spolupracovat s vámi na zcela novém designu!

Postup podání požadavku:
Krok 1: Pomocí našeho snadno použitelného systému výběru jednotek Rack PDU vyhledejte požadovanou rozvodnou jednotku Rack PDU: apc.com/
tools/selector/pdu
Krok 2: Nenašli jste, co potřebujete? Přihlaste se na náš Design Portal a k zadání svých požadavků využijte náš nový Rack PDU Configurator
(Konfigurátor rozvodných jednotek Rack PDU).
Nemáte přístup k portálu Design Portal? Žádný problém. Kontaktujte svého obchodního zástupce APC a navrhněte a nakonfigurujte svoji rozvodnou
jednotku PDU!
Pomocí konfigurátoru jednotek Rack PDU můžete provést
konfiguraci dle svého gusta
Na portálu Schneider Electric Design Portal* je k dispozici
možnost konfigurace rozvodných jednotek Rack PDU na zakázku,
případně i jejich integrace s jiným konstrukčním řešením:
• Vyberte ten správný Rack PDU hned napoprvé
• Ušetřete čas digitalizací a automatizací
• Snadná konfigurace zásuvek díky z výroby nastavitelné RPDU
Rack PDU Selector (Systém výběru
jednotek Rack PDU)

Rack PDU Configurator
(Konfigurátor jednotek Rack PDU)

• Využívá se zde cenotvorba, služby a další nástroje portálu
Schneider Electric Design Portal pro návrh a konfiguraci

*Design Portal je určen pouze pro vybrané, premiérové a elitní partnery. Chcete-li odeslat požadavek, obraťte se na místního obchodního zástupce.

V případě požadavků a dalších podrobností kontaktujte svého zástupce APC:
APC.com/support
E-mail nebo chat

