Distribuce napájení pro IT zařízení

Rack PDU

G3+

Verze 2020
a nová jednotka G3
s vysokou hustotou

Základní
In-Line měřené
Měřené vstupy

Měřené výstupy
Spínané
Řízené

Rack PDU G3+
Možnost hromadného uvedení jednotek
do provozu pomocí USB rozhraní: Ušetřete
čas a zvyšte efektivitu během uvádění do provozu.
Rychlý způsob hromadné konfigurace více jednotek PDU s připojením
k síti.
Uživatelsky přívětivá aplikace pomáhá vytvořit jediný soubor obsahující
všechny individuální i společné konfigurace jednotek PDU.
Každá jednotka PDU si načte a použije svou konkrétní konfiguraci ze
zabezpečeného šifrovaného souboru, který je uložen na USB disku (IP,
název, jazyk, notifikace… )

Zásuvky s integrovaným dvojitým
mechanismem zabezpečení

New

Systém eGrip zajišťuje standardní napájecí výkonové kabely IEC
(patentováno společností Eaton) držákem s ovládací páčkou, který
je integrován do každé zásuvky. Jakmile páčka zapadne do držáku,
jsou zástrčky zajištěny proti náhodnému odpojení kabelu vyvolanému
nárazem nebo vibracemi. Zásuvky jsou kompatibilní také se
systémem zajištění používajícím kabely IEC P-Lock.

Funkce Hot-swap
Eaton řídicí modul s možností výměny za provozu lze nahradit bez
nutnosti vypnout celý rack. Díky lepším možnostem servisu zvyšuje
dobu provozuschopnosti a snižuje počet servisních kontrol. Grafický
displej s ovládací nabídkou zajišťuje jednoduché nastavení
a řešení problémů.

Řetězové připojení osmi jednotek z jedné IP adresy
Nově patentovaná schopnost řetězového připojení (daisy-chain)
společnosti Eaton umožňuje, aby až osm jednotek ePDU sdílelo stejné
síťové připojení a IP adresu. Technologie Eaton snižuje náklady na síťovou
infrastrukturu až o 87 %.
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Přirozené vyrovnávání zatížení
Ve všech 32A třífázových ePDU jsou jednotlivé fáze za účelem rovnoměrného zatížení fází rozložené do sekcí při
současném použití krátkých kabelů.

Fáze 1

Fáze 2

Pomocí barevně odlišených částí
rychle rozpoznáte ochranu zatížení
a jednotlivé fáze
Každá fáze má svou barvu a jistič je značen
jedním písmenem.
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Fáze 3

Fáze 1

Fáze 2

Fáze 3

Zabraňuje neúmyslnému
zásahu v prostoru racku
Nové extra ploché jističe a šasi s nízkým
profilem zabraňují nechtěnému vypnutí.

Vylepšete své rozvody napájení
Řízení na úrovni serveru
Spínání zásuvek: Dálkové ovládání zařízení

pomocí vypínání a zapínání jednotlivých zásuvek.
Šetřete čas a provozní náklady restartováním počítačů
z řídicího centra bez nutnosti utrácet za osobní návštěvy provozů.

Postupné spouštění: Zajistěte, aby se vaše servery spouštěly

postupně a nedošlo ke vzniku vysokých spínacích proudů.
Databázové servery musejí být spuštěny před servery s aplikacemi.

Vypněte nepoužívané zásuvky: Eliminujte neautorizované používání
zařízení.

Daisy-chain senzor
Řetězové propojení až 3 senzorů na jednotku PDU, které z vašeho racku
získá více dat environmentální povahy. Každý senzor má jeden snímač
teploty, jeden snímač vlhkosti a dva bezpotenciálové kontakty.

Vylepšení kybernetické ochrany
Firmware je pravidelně aktualizován, aby byl dodržen nejvyšší
standard kybernetické ochrany jednotek ePDU

Vysoká provozní teplota 60 °C
Plně funkční v prostředích s vysokými provozními teplotami,
což přináší nižší náklady na chlazení.

Univerzální montážní systém
Vertikální jednotky (0U) lze uchytit
a namontovat zadní nebo boční stranou na
nastavitelné montážní úchytky, které jsou
odolnější než kdy dříve. Horizontální jednotky
(1U/2U) jsou dodávány s konzolemi pro
montáž do racku.

1%
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Přesné měření výkonu

Jednotka ePDU G3 poskytuje měření výkonu s přesností
±1 % a zajišťuje tak vyšší přesnost při měření
jednotlivých sekcí nebo v datových centrech. Efektivní
měření spotřeby energie u všech nebo jednotlivých
zásuvek.

Restart a měření zařízení u jednotek s duálním napájením
Když připojujete servery s možností duálního napájení k napájecím zdrojům A a B, funkce
daisy-chain vám umožňuje seskupit více napájecích zdrojů v rámci jednotky ePDU. Všechny napájecí
zdroje jsou tak řízeny jedinou akcí, což šetří čas při restartu serverů napájených dvěma až šesti zdroji.
Příkon je dostupný pro každé zařízení.
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ePDU G3+ Základní funkce a technická specifikace
Základní
Spolehlivý a bezpečný rozvod
elektrické energie
•
•
•
•
•

Zásuvky s vestavěným dvojitým
mechanismem bezpečného uchycení
eGrip a P-Lock
Barevně rozlišené zásuvky a skupiny
zásuvek pro jednoduché vyrovnání zátěže
Provozní teplota 60 °C
Univerzální systém montáže do racku
(patentka a montážní spona)
Jednotlivé fáze na sekce u 3p modelů
32 A

Měřené výstupy
Sledujte spotřebu energie
na úrovni serveru
Kombinujte funkce měřených vstupů a:

•

Sledování stavu jističe
Měření výstupních zásuvek a IT zařízení
přívodů A a B
Měření účinnosti využití energie

•

TLS 1.2

•
•

Měřené vstupy
Sledujte spotřebu energie
racku
Řídicí modul vyměnitelný za provozu
s moderním displejem LCD + volitelným
senzorem teploty a vlhkosti
Přesnost měření ±1 % naměřených hodnot
V, W, A a kWh, kompatibilita s normou Cisco
EnergyWise
Měření ve fázích, měření proudu protékajícího
jističem a měření na vstupu
Řetězově propojte až 8 jednotek ePDU, omezte
náklady na infrastrukturu sítě
Monitorování napájecího řetězce a získávání
informací v reálném čase ve vašem datovém
centru prostřednictvím různých verzí softwaru
Eaton Intelligent Power Manager.
Protokoly a normy: HTTPS, SSL, TLS 1.2, Telnet,
FTP, SNMP, SMTP, DHCP, LDAP, RADIUS, TLS
1.2, DHCP 66/67 pro hromadnou konfiguraci.

Spínané
Řízení na úrovni zásuvek
Kombinujte funkce měřených vstupů a:

Typ vstupu / Jmenovitý proud (A)

Typ výstupu:
Množství

C14 10 A

12xC13

8xC13

Jistič

1fázové

C20 16 A

8xGE: 1xC19

2xIEC60309 16 A

IEC60309 32 A

2,3 kW

2,3 kW

3,7 kW

443x19’’x53

1U

EBAB03
EFLX8F

443x19’’x53

Řízené
Řízení a měření
napájení na úrovni serveru
Kombinujte měřené a spínané zásuvky

In-line měřené
Retrofit
Stejná funkce jako měřené vstupy
FlexPDU - Základní rozvod energie
Zásuvky podle národních norem
Přívod

EFLX8D
EFLX6B

52x19’’x120

12xC13: 1xC19

2× 1pólové

3,7 kW

1U

EFLX12I

1Ux19’’x80

3,7 kW

EBAB21

704x52x53

3,7 kW

EBAB22

1070x52x53

16xC13

3,7 kW

20xC13: 4xC19

3,7 kW

IEC60309

3,7 kW

2xIEC60309

EBAB04

1070x52x53

3,7 kW
7,4 kW

20xC13: 4xC19

2× 1pólové

7,4 kW

EBAB05

1070x52x53

36xC13: 6xC19

2× 1pólové

7,4 kW

EBAB08

1604x52x53

EBAB20

1070x52x53

EBAB01

704x52x53

EBAB32

1154x52x53

IEC60309

7,4 kW
7,4 kW

IEC60309 16 A

36xC13: 6xC19

11 kW

21xC13: 3xC19
39xC13: 6xC19
3xC13: 6xC19

6xC13: 12xC19

11 kW

6× 1pólové

6× 1pólové

11 kW
22 kW

22 kW

18xC13: 6xC19

6× 1pólové

22 kW

24xC13: 6xC19

6× 1pólové

22 kW

12xC13: 12xC19

30xC13: 12xC19
33xC13: 6xC19

6× 1pólové

6× 1pólové

6× 1pólové

22 kW

22 kW

EBAB00

EILB13

443x52x53
443x65x52
2U

Červená Modrá

EILB14

EILB25

443x52x53

Červená Modrá

443x65x52

1604x52x53

Typ

Rozměry
D x Š x H, mm

EMIB03

1070x52x53

EMIH28

1Ux19'‘x203

EMIB04

1070x52x53

EMIH02

EMIB22

1Ux19'‘x203

EMIB06

EMIB08

1604x52x53

EMIB20

1070x52x53

EMIB07

1604x52x53

EMIB05

EMIB12

EMIB34

22 kW

EILB15

443x52x53

22 kW

EILB26

443x65x52

Potřebujete nějakou speciální vlastnost? Vyrábíme také jednotky ePDU na míru, obraťte se na místního prodejce.
Standardní výše vyjmenované modely jsou skladovány v Evropě.

1070x52x53

2Ux19’’x127

EMIB32

2xIEC60309

1070x52x53

EMIH06

EMIB00

IEC60309

*Základní funkcionalita ePDU G3 neplatí pro sortiment FlexPDU.
Všechny standardní jednotky ePDU jsou dodávány s kabelem o délce 3 m.

1U

1U

EILB24

2× 1pólové
2× 1pólové

Rozměry
D x Š x H, mm

1Ux19’’x80

12xC13: 4xC19
28xC13: 4xC19

Typ

Měřené vstupy

704x52x53

1U

8xC13

In-Line měřené

1Ux19’’x80

3,7 kW

7,4 kW

G3 s vysokou hustotou

EBAB19

EBAB02

3,7 kW

2xIEC60309

IEC60309 32A
Jedna fáze na sekci

Rozměry
D x Š x H, mm

2× 1pólové

2xIEC60309 32 A
G3 s vysokou hustotou

Typ

6xUK: 1xC19

20xC13: 4xC19

IEC60309 16 A

Jmenovitý
výkon
2,3 kW

16xC13

FlexPDU*

3fázové

Jednotlivé fáze u zásuvek
Bistabilní relé, PDU s nízkou spotřebou
energie

Vypněte nepoužívané zásuvky, abyste zabránili
neautorizovanému používání zařízení
Spínání, restartování a sekvenční spouštění
výstupních zásuvek a IT zařízení přívodů A a B

8xFR: 1xC19
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Kombinujte měřené výstupy, funkci
spínání a:

Kombinujte základní funkce a:

Základní

2xIEC60309 32 A

Řízené PDU G3HD
s vysokou hustotou

1154x52x53

1829x52x53

1604x52x53

1604x52x53
1829x52x65

Mě

Barevné PDU skladem

Měřené vstupy

New

EMIB05-30R

Červená

EMIB08-30R

Červená

EMAB05-30R

Červená

EMIB05-30B

Modrá

EMIB08-30B
Řízené

Modrá

EMAB05-30B

Modrá

Příslušenství ePDU G3+
Příslušenství

Typové označení

Sada senzorů
EMPDT1H1C2
pro monitorování
okolního prostředí
(EMP) Gen 2
Adaptér na giga- GBCONV
bitový Ethernet
Propojovací
kabely mezi ePDU
a UPS
Detektor
zaplavení*
Dveřní kontakt*
IEC P-Lock kabely

GBCONV

EMPDT1H1C2

DCS001*

WLD012*

CBL2OUT32

CBLOUT32

Výhody

Měřte teplotu a vlhkost, nastavujte mezní
hodnoty měření a přijímejte oznámení
v reálném čase

CBLOUT32
CBL2OUT32

Rychlý a snadný způsob upgradu vašich
jednotek G3 ePDU se síťovým rozhraním
10/100 Mb na gigabitovou rychlost
Připojte 32A vstup ePDU na hardwarový výstup
UPS

WLD012

Detekujte zaplavení a úniky vody

Mějte dohled nad přístupem do racku
CBPL10S / CBPL10L IEC kabely s integrovaným uzamykacím
CBPL16S / CBPL16L systémem pro zásuvky C13 a C19. S=80 cm,
L=180 cm
DCS001

*Dveřní kontakt a detektor zaplavení lze připojit prostřednictvím bezpotenciálových kontaktů EMPDT1H1C2.

ěřené výstupy
Typ

EMOB22

Spínané

Rozměry
D x Š x H, mm

1604x52x53

1U

Řízené

Typ

Rozměry
D x Š x H, mm

Typ

Rozměry
D x Š x H, mm

ESWB03

1154x52x53

EMAB03

1154x52x53

ESWH28

1Ux19’’x203

EMAH28

1Ux19’’x203

ESWB04

1604x52x53

EMAB04

1604x52x53

ESWB22

1604x52x53

EMOB05

1604x52x53

ESWB05

1604x52x53

EMOB20

1604x52x53

ESWB20

1604x52x53

1U

2U

Červená Modrá

G3HD

EMAB22

EMAH06

2Ux19’’x225

EMAB71

1829x52x53

EMAB05

1604x52x53

EMAB20

1604x52x53

EMACFB3XAE4J2K2

1728x52x57

EMAB33

1829x52x65

EMACFJ3XTE4E2K2

1815x52x57

EMAB12

G3HD

1604x52x53

IEC P-Lock kabely

Na všechny jednotky
ePDU G3 je poskytována
standardní 2letá záruka.
Standardní záruku lze
prodloužit o 1 další rok
(Warranty+1) nebo 3 další
roky (Warranty+3)

Ekologicky šetrné balení
Všechny naše jednotky PDU jsou zabaleny do 100%
recyklovatelných a ekologicky šetrných kartonů.
V balení není žádná pěna, plasty ani polystyren.
Díky tomu se obal dá velmi snadnosložit a recyklovat.

1829x52x65

Základní Eaton ePDU G3 jednotka je
v souladu s environmentálními požadavky
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Potřebujete něco speciálního?
Perfektní jednotky PDU na vyžádání
Vyhrazené technické týmy na vyžádání vytvoří jednotku PDU ideální
pro vás. Specifické konfigurace nebo kompletní technické projekty
Typické požadavky:

• Materiál bez obsahu halogenů, zásuvky podle norem
různých zemí, specifické počty zásuvek C13/C19
•B
 arevné ePDU na vyžádání pro snadnou identifikaci
napájecího zdroje
 alení dvou jednotek ePDU v jednom obalu pro
B
snížení dopadu na životní prostředí.

Řízené jednotky PDU G3 s vysokou hustotou
Eaton jednotka distribuce napájení s vysokou hustotou, vytvořená s ohledem na prostory datových center, využívá ve své třídě
nejlepší HYPERLINK “https://www.eaton.com/us/en-us/products/backup-power-ups-surge-it-power-distribution/powerdistribution-for-it-equipment/power-distribution-units-for-server-racks.html” technologii Eaton ePDU G3.
Vysoká hustota umožňuje umístit více zásuvek do stejného prostoru a vaše potřeby v oblasti napájení tak pokryje menší počet
PDU jednotek. K dispozici jsou 2 standardní modely s až 45 řiditelnými zásuvkami, které se vejdou do 42U racku.
Zásuvky s dělenými fázemi do vedle sebe umístěných sekcí snižují nutnost používat velmi dlouhé kabely.
Díky technologii samodržného relé modelu G3HD stačí nižší příkon při zachování plné provozuschopnosti. Šetřete energii,
šetřete peníze. (výška úspor dosahuje jednotek % v porovnání se standardními relé.)

Modely G3HD

Fáze

Vstup (A)

C13

C19

Velikost (mm)

Celkem zásuvek

EMACFJ3XTE2E4K2

3

32

33

6

1815

39 zásuvek

EMACFB3XAE4J2K2

3

16

39

6

1728

45 zásuvek

Přidejte redundantní napájení k zařízením s jedním zdrojem napájení
Jednotka Eaton ATS je navržena tak, aby zajišťovala redundanci napájení u zařízení s jediným napájecím
konektorem. Jednotka ATS umožňuje napájet ze dvou nezávislých zdrojů i takové IT zařízení, které má jen
jeden vstup pro napájení.

Oba zdroje (primární a sekundární) jsou přímo připojeny k jednotce ATS umístění v dolní části racku. Jednotka
Eaton ATS poté řídí redundanci tohoto zdroje elektrické energie.
Když primární zdroj selže, přechod na sekundární zdroj je automatický a okamžitý.
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IPM Editions, Understand,

ial
pná tr
Dostu ze
ver

Manage a Optimize pro vaši napájecí infrastrukturu
IPM Understand Edition vám pomůže překlenout
mezeru mezi zařízením a IT správou tak, že vám
dodá vždy potřebné množství informací, kdekoli
a kdykoli je budete potřebovat.

Understand Edition

Understand Edition

Monitorujte sou napájecí infrastrukturu

Manage Edition

IPM Manage Edition

Pro každodenní správu kvalitního napájení Eaton

Optimize Edition

IPM Optimize Edition

Automatizujte zásady podnikové kontinuity ve virtuálních
prostředích

Společnost Eaton spolupracuje
s předními poskytovateli konvergovaných a hyperkonvergovaných
infrastruktur
Naše laboratorně prověřená řešení pro správu
napájení zajišťují dlouhou provozuschopnost IT
systémů a integritu dat v případě výpadků napájení
a jiných environmentálních problémů.

VSPEX

L ABS
VALIDATED
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Nová pomůcka pro výběr PDU
rackpduselector.eaton.com/gb

Pomůcka společnosti Eaton pro výběr PDU založená na výběru vstupních
zástrček, tvaru PDU až po měřicí nástroje, vám pomůže vyhledat správné řešení
vašich potřeb v oblasti IT.

www.eaton.eu/ePDUG3

Eaton
EMEA Headquarters
Route de la Longeraie 7
1110 Morges, Švýcarsko
Eaton.eu
© 2021 Eaton
Všechna práva vyhrazena
Vytištěno v Evropě
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Změny produktů, informací a cen obsažených v tomto
dokumentu jsou vyhrazeny; stejně tak i chyby a opomenutí. Závazná
jsou pouze potvrzení objednávek a technická dokumentace od
společnosti Eaton. Fotografie a obrázky také nezaručují konkrétní
provedení nebo funkčnost. Jejich použití v jakékoli formě podléhá
předchozímu schválení společnosti Eaton. Totéž platí pro ochranné
známky (zejména Eaton, Moeller a Cutler-Hammer). Všeobecné
obchodní podmínky společnosti Eaton platí tak, jak jsou uvedeny na
internetových stránkách a v potvrzení objednávek společnosti Eaton.

Eaton je registrovaná ochranná známka.
Všechny ostatní obchodní značky jsou
majetkem příslušných majitelů.

Sledujte nás na sociálních sítích, abyste získali
nejnovější informace o produktech a podpoře.

