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RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Soluţia pentru 

>  Cabinet rack pentru centre 
de date

> Infrastructură de reţea
> Săli de calculatoare

Asigurarea dezvoltării eficiente a sarcinii și 
flexibilităţii sursei de alimentare în camerele de 
servere devine din ce în ce mai importantă, de 
aceea SOCOMEC oferă o varietate de unităţi 
de distribuţie a energiei pentru aplicaţii rack. 
Unităţile de distribuţie a energiei SOCOMEC în 
configuraţie 0 U (monofazate sau trifazate) cu 
tehnologie de măsurare sau monitorizare, și 
unităţile de distribuţie a energiei în configuraţie 
1U (tot monofazate dar cu sursă de alimentare 
singulară sau duală) cu tehnologie de 
management, permit managerilor IT să găsească 
configuraţia cea mai potrivită pentru cerinţele lor.

PDU vertical zero-U cu măsurare 
sau monitorizare
Cu numai o intrare monofazată sau trifazată, 
aceste PDU-uri garantează o distribuţie fiabilă 
a energiei pentru echipamente cu cerinţe 
energetice mici și medii, integrate în cabinete 
rack. PDU-ul nu necesită ocuparea unui „spaţiu 
U” datorită poziţiei sale verticale în partea din 
spate a cabinetului rack și permite conectarea 
electrică facilă electrică a multor dispozitive, 
economisind timp pe durata procedurilor de 
montare și asigurând adaptarea ușoară a 
soluţiei de alimentare. Numeroasele prize de 
ieșire și poziţionarea lor ajută această unitate de 
distribuţie a energiei să se potrivească perfect 
pentru soluţiile de reţea cu densitate ridicată.
Utilizarea a două unităţi de distribuţie a 
energiei în același cabinet rack permite 
dezvoltarea unei arhitecturi redundante tipice 
aplicaţiilor critice, care utilizează dispozitive 
electronice cu alimentare duală.

Monitorizare și supraveghere
Afișajul LED cu două cifre permite citirea 
ușoară și monitorizarea consumului de curent.
Funcţia de afișare inversă permite 
introducerea cablului atât de sus cât și de jos, 

asigurând astfel o citire corespunzătoare în 
fiecare poziţie de instalare.
Modulul ADD-IN SNMP (disponibil opţional), 
permite controlul și supravegherea de 
la distanţă a PDU-urilor prin intermediul 
reţelei LAN.

PDU 1U cu management
Aceste PDU-uri cu una sau două intrări 
monofazate, sunt ideale pentru distribuţia de 
energie în aplicaţii vitale pentru echipamente 
cu cerinţe mici sau medii de energie, integrate 
în cabinete rack. Soluţia extrem de compactă 
1U permite instalarea în interiorul cabinetului 
rack, garantând vizualizarea datelor dintr-o 
privire pe afișajul de pe panoul frontal. Aceste 
PDU-uri oferă un nivel extrem de sofisticat 
de monitorizare și management, consumul 
serverului pentru fiecare priză de ieșire putând 
fi măsurat atât ca valoare instantanee cât și 
cumulată (curent, energie și factor de putere) 
și înregistrat în fișiere jurnal ce pot fi consultate 
și descărcate cu ușurinţă printr-o interfaţă 
web. Prizele individuale pot fi de asemenea 
controlate de la distanţă (pornire, oprire sau 
ciclu alimentare), atât manual, cât și prin 
intermediul interfeţei web sau al consolei 
distante sau chiar în mod planificat.
Până la 5 unităţi de distribuţie a energiei 
pot fi conectate într-o configuraţie „daisy 
chain”, permiţând controlul și monitorizarea 
tuturor PDU dintr-un singur punct de acces, 
transformându-le într-un adevărat sistem de 
management al energiei. Posibilităţi extinse 
de comunicaţie (browser web, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1), utilizarea de protocoale „sigure” 
și managementul de conturi multiple îl fac 
dispozitivul ideal pentru managementul 
alimentării în aplicaţii IT.
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RACK PDU
Soluţii pentru managementul puterii

rack PDU cu monitorizare și management

RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Opţiuni de comunicaţie

PDU VISION, interfaţă de management WEB / 
SNMP pentru conexiunea la reţeaua LAN. 
Dispozitivul – adecvat pentru monitorizare de 
la distanţă – poate fi integrat în PDU.
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1.  Indicator de stare alimentare la intrare 
2.  Indicator de stare alimentare la ieșire (A÷L)
3. Indicator de stare
4.  Comutator DIP pentru conectare în cascadă 

(C-link DIP)
5. Buton Reset
6.  Comutator DIP pentru modul de funcţionare
7.  Port (CONSOLĂ) serial(ă)
8. Ieșire digitală
9. Întrerupător

 Zero-U PDU

Date tehnice

Zero-U PDU
Cod articol NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Intrare / ieșire 1/1 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază) 346-415 V (3 faze, Y+N)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 32 A (1 fază) 16 A (3 faze)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - (WEB/SNMP opţional)
Senzor de mediu • •

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 45 °C
Umiditate relativă 5% la 95% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Greutate 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Cod articol PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 16 A (1 fază) 2x 16 A (1 fază)
Conector IEC320 C20 2x IEC320 C20

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAŢII
Interfeţe RS 232 - WEB/SNMP

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 50 °C
Umiditate relativă 10% la 80% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Greutate 2,0 kg

Conexiuni
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 iPDU

Model monofazat

Model trifazat

1.  Comutator ON-OFF segment nr. 1
2.  Comutator ON-OFF segment nr. 2
3. Comutator ON-OFF segment nr. 3
4.  Conectori de ieșire segment nr. 1
5. Panoul frontal
6.  Conectori de ieșire segment nr. 2
7. Conectori de ieșire segment nr. 3

Panoul frontal al modelului cu 2 racorduri de alimentare

Panoul frontal al modelului cu 1 racord de alimentare
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RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Soluţia pentru 

>  Cabinet rack pentru centre 
de date

> Infrastructură de reţea
> Săli de calculatoare

Asigurarea dezvoltării eficiente a sarcinii și 
flexibilităţii sursei de alimentare în camerele de 
servere devine din ce în ce mai importantă, de 
aceea SOCOMEC oferă o varietate de unităţi 
de distribuţie a energiei pentru aplicaţii rack. 
Unităţile de distribuţie a energiei SOCOMEC în 
configuraţie 0 U (monofazate sau trifazate) cu 
tehnologie de măsurare sau monitorizare, și 
unităţile de distribuţie a energiei în configuraţie 
1U (tot monofazate dar cu sursă de alimentare 
singulară sau duală) cu tehnologie de 
management, permit managerilor IT să găsească 
configuraţia cea mai potrivită pentru cerinţele lor.

PDU vertical zero-U cu măsurare 
sau monitorizare
Cu numai o intrare monofazată sau trifazată, 
aceste PDU-uri garantează o distribuţie fiabilă 
a energiei pentru echipamente cu cerinţe 
energetice mici și medii, integrate în cabinete 
rack. PDU-ul nu necesită ocuparea unui „spaţiu 
U” datorită poziţiei sale verticale în partea din 
spate a cabinetului rack și permite conectarea 
electrică facilă electrică a multor dispozitive, 
economisind timp pe durata procedurilor de 
montare și asigurând adaptarea ușoară a 
soluţiei de alimentare. Numeroasele prize de 
ieșire și poziţionarea lor ajută această unitate de 
distribuţie a energiei să se potrivească perfect 
pentru soluţiile de reţea cu densitate ridicată.
Utilizarea a două unităţi de distribuţie a 
energiei în același cabinet rack permite 
dezvoltarea unei arhitecturi redundante tipice 
aplicaţiilor critice, care utilizează dispozitive 
electronice cu alimentare duală.

Monitorizare și supraveghere
Afișajul LED cu două cifre permite citirea 
ușoară și monitorizarea consumului de curent.
Funcţia de afișare inversă permite 
introducerea cablului atât de sus cât și de jos, 

asigurând astfel o citire corespunzătoare în 
fiecare poziţie de instalare.
Modulul ADD-IN SNMP (disponibil opţional), 
permite controlul și supravegherea de 
la distanţă a PDU-urilor prin intermediul 
reţelei LAN.

PDU 1U cu management
Aceste PDU-uri cu una sau două intrări 
monofazate, sunt ideale pentru distribuţia de 
energie în aplicaţii vitale pentru echipamente 
cu cerinţe mici sau medii de energie, integrate 
în cabinete rack. Soluţia extrem de compactă 
1U permite instalarea în interiorul cabinetului 
rack, garantând vizualizarea datelor dintr-o 
privire pe afișajul de pe panoul frontal. Aceste 
PDU-uri oferă un nivel extrem de sofisticat 
de monitorizare și management, consumul 
serverului pentru fiecare priză de ieșire putând 
fi măsurat atât ca valoare instantanee cât și 
cumulată (curent, energie și factor de putere) 
și înregistrat în fișiere jurnal ce pot fi consultate 
și descărcate cu ușurinţă printr-o interfaţă 
web. Prizele individuale pot fi de asemenea 
controlate de la distanţă (pornire, oprire sau 
ciclu alimentare), atât manual, cât și prin 
intermediul interfeţei web sau al consolei 
distante sau chiar în mod planificat.
Până la 5 unităţi de distribuţie a energiei 
pot fi conectate într-o configuraţie „daisy 
chain”, permiţând controlul și monitorizarea 
tuturor PDU dintr-un singur punct de acces, 
transformându-le într-un adevărat sistem de 
management al energiei. Posibilităţi extinse 
de comunicaţie (browser web, NMS, Telnet, 
SNMP, HyperTerminal, SMTP, SSL V3, 
SSH V1), utilizarea de protocoale „sigure” 
și managementul de conturi multiple îl fac 
dispozitivul ideal pentru managementul 
alimentării în aplicaţii IT.
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RACK PDU
Soluţii pentru managementul puterii

rack PDU cu monitorizare și management

RACK PDU
Unitate de distribuţie a alimentării compactă și fiabilă
rack PDU cu monitorizare și management

Opţiuni de comunicaţie

PDU VISION, interfaţă de management WEB / 
SNMP pentru conexiunea la reţeaua LAN. 
Dispozitivul – adecvat pentru monitorizare de 
la distanţă – poate fi integrat în PDU.
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1.  Indicator de stare alimentare la intrare 
2.  Indicator de stare alimentare la ieșire (A÷L)
3. Indicator de stare
4.  Comutator DIP pentru conectare în cascadă 

(C-link DIP)
5. Buton Reset
6.  Comutator DIP pentru modul de funcţionare
7.  Port (CONSOLĂ) serial(ă)
8. Ieșire digitală
9. Întrerupător

 Zero-U PDU

Date tehnice

Zero-U PDU
Cod articol NRT-OP-PDU1-28 NRT-OP-PDU3-39
Intrare / ieșire 1/1 3/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază) 346-415 V (3 faze, Y+N)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 32 A (1 fază) 16 A (3 faze)
Conector IEC309-32 A IEC309-16 A

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (24) IEC320-C13, (4) IEC320-C19 (36) IEC320-C13, (3) IEC320-C19

COMUNICAŢII
Interfeţe RS232 - (WEB/SNMP opţional)
Senzor de mediu • •

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 45 °C
Umiditate relativă 5% la 95% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 48 x 1250 x 50 mm 48 x 1560 x 50 mm

Greutate 5,4 kg 6,0 kg

iPDU
Cod articol PDU1U-I116-I011 PDU1U-I116-I012
Intrare / ieșire 1/1

INTRARE
Tensiune nominală 200-240 V (1 fază)
Frecvenţa nominală 50/60 Hz
Curent nominal 16 A (1 fază) 2x 16 A (1 fază)
Conector IEC320 C20 2x IEC320 C20

IEȘIRE
Tensiune nominală 200-240 V
Conectori (12) IEC320-C13 (6+6) IEC320-C13

COMUNICAŢII
Interfeţe RS 232 - WEB/SNMP

CONDIŢII DE MEDIU
Temperatura ambiantă de funcţionare 0 la 50 °C
Umiditate relativă 10% la 80% fără condensare
Altitudine maximă funcţionare: până la 2000 m

RACK PDU
Dimensiuni (l x A x H) 436 x 300 x 44 mm (1U)

Greutate 2,0 kg

Conexiuni
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 iPDU

Model monofazat

Model trifazat

1.  Comutator ON-OFF segment nr. 1
2.  Comutator ON-OFF segment nr. 2
3. Comutator ON-OFF segment nr. 3
4.  Conectori de ieșire segment nr. 1
5. Panoul frontal
6.  Conectori de ieșire segment nr. 2
7. Conectori de ieșire segment nr. 3

Panoul frontal al modelului cu 2 racorduri de alimentare

Panoul frontal al modelului cu 1 racord de alimentare
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