Konfigurowana listwa zasilająca APC do montażu w szafie
Produkcja bliżej ciebie i SZYBSZA dostawa
dzięki następującym rozwiązaniom:

Globalne
laboratorium do
błyskawicznego
budowania
prototypów

• Architektura listew zasilających PDU umożliwiająca konfigurację na
zamówienie
• Produkcja na miejscu oraz centra dystrybucji w Costa Mesa,
Kalifornia, i Montbonnot, Francja
• Obsługa rynku północnoamerykańskiego i europejskiego/
międzynarodowego
• Konfigurowanie i indywidualizowanie listew zasilających PDU do
montażu w szafie, spełniających normy UL/CE

Zakład produkcyjny
w Montbonnot,
Francja
Zakład produkcyjny w Costa
Mesa, CA

• Globalne laboratorium do błyskawicznego budowania prototypów
• Centrum projektowania i technologii listew zasilających PDU,
specjalne laboratorium w St. Louis, Missouri
• Odpowiednie zapasy komponentów umożliwiające szybką
produkcję nowych modeli

Kliknij powyżej, aby zwiedzić nasze zakłady!

• Udostępnianie klientom próbnych egzemplarzy do sprawdzenia i
testowania

Fabrycznie konfigurowane: Wybierz liczbę i rodzaje gniazd
Nowa architektura przenosi markę APC z poziomu setek standardowych modeli dostępnych w katalogu na poziom tysięcy konfigurowanych opcji!
Wśród fabrycznie dostępnych opcji są liczba i rodzaje gniazd, rodzaj i długość przewodu zasilającego, a nawet kolor!

Standardowa
obudowa

Obudowa z układem
zagęszczonym

W skrócie
• Konfigurowane fabrycznie rodziny
urządzeń:
Z licznikiem wg gniazd, przełączane oraz
przełączane z licznikiem wg gniazd

Moduły z
gniazdami

Długość przewodu

• Napięcie: 200–415V
• Natężenie: 20–60A
• Liczba gniazd:
Do 48 gniazd typu C13, C19
• Sposób mocowania: Pionowo
Typ wtyczki przewodu
zasilającego

Kolor

Zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem APC w
celu skonfigurowania swojej listwy na zamówienie!

Wystarczy wybrać
liczbę gniazd w
przedziale od 24 do 48
i będą one dostępne
wszędzie tam, gdzie
są potrzebne!

apc.com/custom-rack-systems

Fabrycznie konfigurowane oraz nowe modele
listew zasilających PDU do montażu w szafie,
które spełniają indywidualne wymagania
użytkownika końcowego
Spółka APC™ by Schneider Electric (APC) sprzedała jak dotąd
miliony listew zasilających PDU do montażu w szafie. Ale gotowy
model listwy PDU nie zawsze pasuje. Dzięki naszym zdolnościom
dostosowywania produktów klienci mogą teraz projektować własne
rozwiązania, wykonane dokładnie w taki sposób, jaki im odpowiada.
Nasze zespoły ds. indywidualnych rozwiązań inżynieryjnych i
projektowych oraz jedyna w swoim rodzaju fabrycznie konfigurowana
architektura listew PDU pozwalają płynnie i bez przeszkód
indywidualizować rozwiązania, dzięki czemu klienci mogą uniknąć
kosztownych i niezbyt bezpiecznych modyfikacji na miejscu.
Tysiące fabrycznie konfigurowanych opcji na zamówienie

Globalne laboratorium do
błyskawicznego budowania
prototypów

Kolor
listwy PDU
Gniazda
Schneider Electric
Design Portal - Rack
PDU Configurator

Nowe projekty,
np. Universal PDU

Proste opcje fabryczne, jak dostosowanie przewodu zasilającego,
oznaczeń za pomocą koloru obudowy czy układu gniazd, ograniczają
konieczność dostosowywania na miejscu oraz zagrożenia
bezpieczeństwa, które wiążą się z przebudowywaniem elementów
sieci zasilającej.

Realizowanie indywidualnych zamówień z obsługą na
poziomie, jakiego można oczekiwać od marki APC by
Schneider Electric:

Dzięki naszym nowym konfigurowanym fabrycznie listwom PDU
udostępniamy tysiące opcji fabrycznej konfiguracji na zamówienie.
Niektóre modele są gotowe w zaledwie 2 tygodnie, a minimalne
wymagane zamówienie to tylko 10 sztuk!

• Konkurencyjne ceny

W pełni zindywidualizowane modele

• Szybkie reagowanie na pojawiające się możliwości

Chętnie podejmujemy z klientem współpracę inżynierską nad
całkowicie nowymi modelami!

• Globalny system produkcji i łańcuch dostaw z marką
Schneider Electric

• Zespół inżynierów specjalnie przeznaczony do
wspierania klienta od etapu projektowania po dostawę.

• Optymalne terminy dostaw przy zamówieniach
specjalnych
• Krótkie terminy realizacji przy modyfikacjach produktów

Jak zamawiać:
Etap 1: Wybierz listwę PDU za pomocą naszej prostej w użyciu wyszukiwarki: apc.com/tools/selector/pdu
Etap 2: Nie znajdujesz tego, czego szukasz? Zaloguj się na naszej stronie Design Portal i określ swoje wymagania w narzędziu Rack PDU Configurator.
Nie masz dostępu do witryny Design Portal? To żaden problem. Aby móc projektować i konfigurować swoje własne listwy PDU, wystarczy
skontaktować się z lokalnym przedstawicielem APC!
Konfiguruj po swojemu za pomocą narzędzia Rack PDU
Configurator
Konfigurowanie na zamówienie własnych listew PDU w witrynie
Schneider Electric Design Portal* oraz łączenie ich z innymi
modelami:
• Wybór właściwej listwy PDU za pierwszym razem
• Oszczędność czasu dzięki cyfryzacji i automatyzacji
Narzędzie Rack PDU Selector

Narzędzie Rack PDU
Configurator

• Proste konfigurowanie gniazd dzięki fabrycznie konfigurowanym
RPDU
• Korzystanie z dostępnych w witrynie Schneider Electric Design
Portal cenników, usług oraz innych narzędzi projektowokonfiguracyjnych

*Witryna Design Portal dostępna jest dla klientów z kategorii: select, premier i elite. Aby złożyć zamówienie, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem.

W sprawie zamówień i dalszych informacji, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem APC.
APC.com/support
Email lub Chat

