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RACK-PDU
Compacte en betrouwbare powerdistributie
bewaakte en beheerde rack PDU

De oplossing voor 

> Rackkast Data Centra
> Netwerkinfrastructuur
> Computerruimten

Het wordt steeds belangrijker om efficiënte 
belastingsontwikkeling en voedingsflexibiliteit 
in serverruimten te garanderen. Daarom biedt 
SOCOMEC een verscheidenheid aan PDU’s 
voor racktoepassingen. SOCOMEC PDU’s in 
0 U configuratie (enkelfasig of driefasig) met 
meet- of bewakingstechnologie en PDU’s in 1U 
configuratie (ook enkelfasig maar met enkele 
of dubbele voeding) met beheertechnologie, 
stellen IT-managers in staat om de configuratie 
te vinden die optimaal aansluit bij hun eisen.

Gemeten of gecontroleerde 
Zero-U verticale PDU
Deze PDU’s, die beschikken over slechts één 
enkelfasige of driefase ingang, garanderen een 
betrouwbare stroomdistributie in rackkasten 
voor systemen met lage of gemiddelde 
energiebehoeften. Dankzij zijn verticale positie 
aan de achterzijde van de rackkast vereist de 
PDU geen installatie van “U-ruimte’. Bovendien 
wordt hiermee de elektrische aansluiting van 
meerdere apparaten vereenvoudigd, kunt u 
tijd besparen bij de aansluitingsprocedures 
en kunt u eenvoudig de voedingsconfiguratie 
aanpassen. De diverse uitgangsaansluitingen 
en hun positionering maken de PDU ideaal 
voor netwerkoplossingen met hoge dichtheid.
Door gebruik te maken van twee PDU’s in 
één rackkast kan een redundante architectuur 
worden ontwikkeld voor kritieke toepassingen 
die gebruikmaken van dual cord elektronische 
apparaten.

Bewaking en supervisie
Dankzij het tweecijferige LED-display kan het 
stroomverbruik gemakkelijk worden afgelezen 
en bewaakt.
De omgekeerde weergavefunctie maakt 
kabelaansluiting van boven én onder mogelijk. 

Hierdoor kan het display vanuit elke positie 
goed worden afgelezen.
De ADD-IN SNMP-module (optioneel leverbaar) 
maakt externe bediening en bewaking van de 
PDU’s via een LAN-netwerk mogelijk.

1U PDU met beheer
Deze PDU’s, die beschikken over één of 
twee enkelfasige ingangen, zijn ideaal voor 
cruciale stroomdistributie van apparatuur 
met lage en gemiddelde energie-vereisten 
in rackkasten. Door de extreem compacte 
oplossing in één rackeenheid kan alles in het 
rack worden geïnstalleerd, waarbij tegelijk de 
gegevens in één oogopslag via het display 
op het voorpaneel kunnen worden bekeken. 
Deze PDU’s bieden een uitgesproken 
geavanceerd niveau van bewaking en beheer: 
het serververbruik voor elke uitgangsaansluiting 
kan zowel in directe als in cumulatieve 
waarden worden gemeten (stroom, energie 
en vermogensfactor) en worden opgeslagen 
in logbestanden, die eenvoudig kunnen 
worden geraadpleegd en gedownload 
via een webinterface. De afzonderlijke 
aansluitingen kunnen ook op afstand worden 
beheerd (schakelaar aan, schakelaar uit of 
vermogenscyclus), zowel handmatig als via de 
webinterface of via de externe console. Dit kan 
ook volgens een schema gebeuren.
Er kunnen maximaal 5 PDU’s worden 
aangesloten in een “ringnetwerk”-configuratie: 
hierdoor kan bediening en controle van 
alle PDU’s vanuit één enkel toegangspunt 
plaatsvinden, wat van de PDU’s een echt 
vermogensbeheersysteem maakt. Uitgebreide 
communicatiemogelijkheden (webbrowser, 
NMS, Telnet, SNMP, HyperTerminal, SMTP, 
SSL V3, SSH V1) en het gebruik van veilige 
protocollen en het beheer van meerdere 
accounts maken dit het ideale apparaat voor 
vermogensbeheer in IT-toepassingen.
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RACK-PDU
Vermogensbeheeroplossing

bewaakte en beheerde rack PDU

Communicatieopties

PDU VISION, WEB/SNMP-beheerinterface 
voor de aansluiting op het LAN-netwerk. Het 
apparaat, dat geschikt is voor bewaking op 
afstand, kan in de PDU worden ingebouwd.
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1.  Statusindicator ingangsvermogen 
2.  Statusindicator uitgangsvermogen (A÷L)
3. Statusindicator
4.  Serieschakelingsmodus DIP Switch (C-link DIP)
5. Resetknop
6.  DIP-switch werkingsmodus
7.  Seriële (CONSOLE) poort
8. Digitale uitgang
9. Onderbreker

 Zero-U PDU

Technische gegevens

Zero-U PDU
Artikelcode NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU1-39
Ingang / uitgang 1/1 3/1

INGANG
Nominale spanning 200-240 V (1 fase) 346-415 V (3fasen, Y+N)
Nominale frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 2x 32 A (1 fase) 16 A (3 fasen)
Connector IEC309-32 A IEC309-16 A

UITGANG
Nominale spanning 200-240 V
Aansluitingen (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMMUNICATIE
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP optioneel)
Omgevingssensor • •

OMGEVING
Bedrijfsomgevingstemperatuur 0 tot 45 °C
Relatieve vochtigheid 5% - 95% zonder condensatie
Maximale hoogte gebruik: tot 2000 m

RACK-PDU
Afmetingen B x D x H 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Gewicht 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Artikelcode PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I011
Ingang / uitgang 1/1

INGANG
Nominale spanning 200-240 V (1 fase)
Nominale frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 2x 16 A (1 fase) 2x 16 A (1 fase)
Connector IEC320 C20 2x IEC320 C20

UITGANG
Nominale spanning 200-240 V
Aansluitingen (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMMUNICATIE
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

OMGEVING
Bedrijfsomgevingstemperatuur 0 tot 50 °C
Relatieve vochtigheid 10% - 80% zonder condensatie
Maximale hoogte gebruik: tot 2000 m

RACK-PDU
Afmetingen B x D x H 436 x 300 x 44 mm (1U)

Gewicht 2,0 kg

Aansluitingen
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 iPDU

Enkelfasige UPS

Enkelfasige UPS

1.  AAN-UIT-schakelaar segment #1
2.  AAN-UIT-schakelaar segment #2
3. AAN-UIT-schakelaar segment #3
4.  Uitgaande connectors segment #1
5. Voorpaneel
6.  Uitgaande connectors segment #2
7. Uitgaande connectors segment #3

Frontpaneel van model met 2 ingangen

Frontpaneel van model met 1 inlaat
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Compacte en betrouwbare powerdistributie
bewaakte en beheerde rack PDU

De oplossing voor 

> Rackkast Data Centra
> Netwerkinfrastructuur
> Computerruimten

Het wordt steeds belangrijker om efficiënte 
belastingsontwikkeling en voedingsflexibiliteit 
in serverruimten te garanderen. Daarom biedt 
SOCOMEC een verscheidenheid aan PDU’s 
voor racktoepassingen. SOCOMEC PDU’s in 
0 U configuratie (enkelfasig of driefasig) met 
meet- of bewakingstechnologie en PDU’s in 1U 
configuratie (ook enkelfasig maar met enkele 
of dubbele voeding) met beheertechnologie, 
stellen IT-managers in staat om de configuratie 
te vinden die optimaal aansluit bij hun eisen.

Gemeten of gecontroleerde 
Zero-U verticale PDU
Deze PDU’s, die beschikken over slechts één 
enkelfasige of driefase ingang, garanderen een 
betrouwbare stroomdistributie in rackkasten 
voor systemen met lage of gemiddelde 
energiebehoeften. Dankzij zijn verticale positie 
aan de achterzijde van de rackkast vereist de 
PDU geen installatie van “U-ruimte’. Bovendien 
wordt hiermee de elektrische aansluiting van 
meerdere apparaten vereenvoudigd, kunt u 
tijd besparen bij de aansluitingsprocedures 
en kunt u eenvoudig de voedingsconfiguratie 
aanpassen. De diverse uitgangsaansluitingen 
en hun positionering maken de PDU ideaal 
voor netwerkoplossingen met hoge dichtheid.
Door gebruik te maken van twee PDU’s in 
één rackkast kan een redundante architectuur 
worden ontwikkeld voor kritieke toepassingen 
die gebruikmaken van dual cord elektronische 
apparaten.

Bewaking en supervisie
Dankzij het tweecijferige LED-display kan het 
stroomverbruik gemakkelijk worden afgelezen 
en bewaakt.
De omgekeerde weergavefunctie maakt 
kabelaansluiting van boven én onder mogelijk. 

Hierdoor kan het display vanuit elke positie 
goed worden afgelezen.
De ADD-IN SNMP-module (optioneel leverbaar) 
maakt externe bediening en bewaking van de 
PDU’s via een LAN-netwerk mogelijk.

1U PDU met beheer
Deze PDU’s, die beschikken over één of 
twee enkelfasige ingangen, zijn ideaal voor 
cruciale stroomdistributie van apparatuur 
met lage en gemiddelde energie-vereisten 
in rackkasten. Door de extreem compacte 
oplossing in één rackeenheid kan alles in het 
rack worden geïnstalleerd, waarbij tegelijk de 
gegevens in één oogopslag via het display 
op het voorpaneel kunnen worden bekeken. 
Deze PDU’s bieden een uitgesproken 
geavanceerd niveau van bewaking en beheer: 
het serververbruik voor elke uitgangsaansluiting 
kan zowel in directe als in cumulatieve 
waarden worden gemeten (stroom, energie 
en vermogensfactor) en worden opgeslagen 
in logbestanden, die eenvoudig kunnen 
worden geraadpleegd en gedownload 
via een webinterface. De afzonderlijke 
aansluitingen kunnen ook op afstand worden 
beheerd (schakelaar aan, schakelaar uit of 
vermogenscyclus), zowel handmatig als via de 
webinterface of via de externe console. Dit kan 
ook volgens een schema gebeuren.
Er kunnen maximaal 5 PDU’s worden 
aangesloten in een “ringnetwerk”-configuratie: 
hierdoor kan bediening en controle van 
alle PDU’s vanuit één enkel toegangspunt 
plaatsvinden, wat van de PDU’s een echt 
vermogensbeheersysteem maakt. Uitgebreide 
communicatiemogelijkheden (webbrowser, 
NMS, Telnet, SNMP, HyperTerminal, SMTP, 
SSL V3, SSH V1) en het gebruik van veilige 
protocollen en het beheer van meerdere 
accounts maken dit het ideale apparaat voor 
vermogensbeheer in IT-toepassingen.

P
D

U
 0

09
 A

P
D

U
 0

03
 A

RACK-PDU
Vermogensbeheeroplossing

bewaakte en beheerde rack PDU

Communicatieopties

PDU VISION, WEB/SNMP-beheerinterface 
voor de aansluiting op het LAN-netwerk. Het 
apparaat, dat geschikt is voor bewaking op 
afstand, kan in de PDU worden ingebouwd.
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8. Digitale uitgang
9. Onderbreker

 Zero-U PDU

Technische gegevens

Zero-U PDU
Artikelcode NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU1-39
Ingang / uitgang 1/1 3/1

INGANG
Nominale spanning 200-240 V (1 fase) 346-415 V (3fasen, Y+N)
Nominale frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 2x 32 A (1 fase) 16 A (3 fasen)
Connector IEC309-32 A IEC309-16 A

UITGANG
Nominale spanning 200-240 V
Aansluitingen (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMMUNICATIE
Interfaces RS232 - (WEB/SNMP optioneel)
Omgevingssensor • •

OMGEVING
Bedrijfsomgevingstemperatuur 0 tot 45 °C
Relatieve vochtigheid 5% - 95% zonder condensatie
Maximale hoogte gebruik: tot 2000 m

RACK-PDU
Afmetingen B x D x H 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Gewicht 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Artikelcode PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I011
Ingang / uitgang 1/1

INGANG
Nominale spanning 200-240 V (1 fase)
Nominale frequentie 50/60 Hz
Nominale stroom 2x 16 A (1 fase) 2x 16 A (1 fase)
Connector IEC320 C20 2x IEC320 C20

UITGANG
Nominale spanning 200-240 V
Aansluitingen (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMMUNICATIE
Interfaces RS 232 - WEB/SNMP

OMGEVING
Bedrijfsomgevingstemperatuur 0 tot 50 °C
Relatieve vochtigheid 10% - 80% zonder condensatie
Maximale hoogte gebruik: tot 2000 m

RACK-PDU
Afmetingen B x D x H 436 x 300 x 44 mm (1U)

Gewicht 2,0 kg

Aansluitingen
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Enkelfasige UPS

Enkelfasige UPS

1.  AAN-UIT-schakelaar segment #1
2.  AAN-UIT-schakelaar segment #2
3. AAN-UIT-schakelaar segment #3
4.  Uitgaande connectors segment #1
5. Voorpaneel
6.  Uitgaande connectors segment #2
7. Uitgaande connectors segment #3

Frontpaneel van model met 2 ingangen

Frontpaneel van model met 1 inlaat
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