PDU de Bastidor Configuráveis da APC
A aproximar o fabrico do ambiente de produção para
obter prazos de entrega MAIS RÁPIDOS graças a:

Laboratório Global
de Protótipos
Rápidos

• Arquitetura de PDU com um estilo de configuração por encomenda
• Centro local de fabrico e distribuição em Costa Mesa, na Califórnia
(EUA) e em Montbonnot, em França
• Servem os mercados da América do Norte e da Europa/Internacional
• Configuração e personalização de PDU de Bastidor com
Certificação UL/CE

Fábrica de
Montbonnot,
França

Fábrica de Costa Mesa,
CA (EUA)

• Laboratório Global de Protótipos Rápidos
• Rack PDU Design & Technology Center (Centro de Design e
Tecnologia de PDU de Bastidor), um laboratório dedicado em St.
Louis, no Missouri (EUA)
• Inventário de componentes armazenados para permitir rapidez de
construção

Clique nas ligaçõea acima para conhecer as nossas instalações!

• Amostragem de clientes fornecida para verificação e ensaio

Configurável de fábrica: Tomadas com modelos à escolha
A nova arquitetura transporta a APC de um catálogo padrão com centenas de produtos para milhares de opções configuráveis!
As opções de fábrica incluem tomadas, tipos e comprimentos de cabos de entrada e cor!
Chassis de
alta densidade

Chassis
padrão
Perspetiva geral
• Tipos de famílias configuráveis de
fábrica:
Medição por Saída, com Comutação e
Medição por Saída com Comutação

Módulos de tomadas

Comprimento
do cabo

• Tensão: 200–415 V
• Amp: 20–60 A
• Capacidade de tomadas:
Até 48 tomadas – C13, C19
• Estilo de montagem: Vertical

Tipo de tomada de entrada

Cor

Contacte hoje mesmo o seu Representante de Conta da APC
para realizar um Pedido de PDU de Bastidor Configurada por
Encomenda!

Escolha entre 24
ou 48 tomadas,
em qualquer local
onde necessite
delas!

apc.com/custom-rack-systems

Designs de PDU de Bastidor novos ou configurados
de fábrica para se adequarem a projetos únicos e
aos requisitos do utilizador final
A APC™ by Schneider Electric (APC) vendeu milhões de PDU de
Bastidor. Todavia, nem sempre uma PDU já configurada serve para uma
conformação específica. As nossas capacidades de personalização
permitem-nos ajudar os clientes a desenhar verdadeiramente a sua própria
solução, feita exatamente como a pretendem.
As nossas equipas de engenharia e gestão de projeto de Sistemas de
Bastidor Personalizados e a nossa arquitetura única de PDU configuráveis
de fábrica simplificam os pedidos de personalização dos nossos clientes,
permitindo-lhes evitar os custos e as inseguranças das modificações
realizadas no terreno.
Milhares de opções de configuração por encomenda de fábrica
As opções simples de fábrica, tais como as modificações de cabos de
entrada, a codificação de cores do chassis e a conformação das tomadas
de saída, limitam a necessidade de realização de modificações no terreno e
reduzem os aspetos de segurança resultantes da modificação de produtos
relacionados com a alimentação elétrica.

Laboratório Global de
Protótipos Rápidos

Cor da PDU
de Bastidor
Portal de Design da
Schneider Electric Configurador de PDU de
Bastidor

Tomadas
Novos Designs como,
por ex., a Universal
PDU (PDU Universal)

Satisfazer as suas necessidades únicas com o serviço que
espera da APC by Schneider Electric:
• Equipa de engenharia dedicada para prestar-lhe assistência
desde o design à entrega

Com a nossa PDU de Bastidor configurável de fábrica, proporcionamos
milhares de opções configuradas por encomenda diretamente nas nossas
fábricas. Algumas estão prontas num período tão reduzido como 2
semanas com uma encomenda mínima de 10 unidades!

• Modelo de preços competitivo

Designs completamente personalizados

• Respostas rápidas às oportunidades

Estamos também preparados para a engenharia conjunta de um novo
consigo!

• Presença global da cadeia de produção e fornecimento com
a Schneider Electric

• Prazos de entrega otimizados para encomendas especiais
• Tempos de resposta rápidos em casos de modificações de
produtos

Como realizar o pedido:
Passo 1: Pesquisar uma PDU utilizando o nossos Seletor de PDU de Bastidor fácil de utilizar: https://www.apc.com/shop/pt/pt/tools/rack-pdu-selector
Passo 2: Não encontra aquilo de que necessita? Inicie sessão no Design Portal (Portal de Design) e utilize o nosso novo Configurador de PDU de Bastidor
para inserir os seus requisitos.
Não tem acesso ao Portal de Design? Não há problema. Contacte hoje mesmo o seu Representante de Conta da APC para desenhar e configurar a sua
PDU!
Defina a forma como pretende o seu Configurador de PDU de
Bastidor
Configure por Encomenda os seus designs de PDU de Bastidor no
Portal de Design da Schneider Electric (Schneider Electric Design
Portal)* e integre-os noutros designs:
• Selecione a PDU de Bastidor correta logo na primeira vez
• Economize tempo com a digitalização e a automatização
Seletor de PDU de Bastidor

Configurador de PDU de Bastidor

• Configuração fácil de tomadas com a RPDU (PDU de Bastidor)
configurável de fábrica
• Proporciona os preços, serviços e outras ferramentas de design e
configuração do Schneider Electric Design Portal

*O Portal de Design está limitado a parceiros de canais selecionados, premier e elite. Contacte o seu representante comercial local para realizar um pedido.

Para realizar pedidos e obter informações mais detalhadas, contacte o seu Representante de Conta da
APC:
apc.com/pt/pt/support/
E-mail ou Mensagem Instantânea (Chat)

