
Najbolj zaupanja vredna znamka stojal in PDU na svetu: enostavna izbira, namestitev in opremljanje.

Zdaj še cenovno ugodnejše!
od 1. septembra do 31. oktobra 2021 do 12 % popusta na izbrane dele*

›  Za cene in razpoložljivost se obrnite na svojega distributerja

Tipične aplikacije
• ponudniki računalništva in storitev v oblaku, kolokacija
• majhni, srednji in velik podatkovni center
• računalništvo na robu

Hitra in enostavna namestitev
•  stojala v celoti sestavljena, možnost tudi nesestavljene 

ploščate embalaže
•  ključne lastnosti za hitro namestitev
•  enote Easy PDU so izjemno lahke, kar zagotavlja 

lažjo namestitev in spremljanje vaših kritičnih naprav
Oblika po meri
•  razdelilec APC PDU 

za navpično pritrditev brez 
orodja: hitrejša namestitev 
in povezava, enostavno 
upravljanje

•  na voljo v več vhodnih 
in izhodnih konfiguracijah

•  na voljo so osnovni šuko modeli

Standardizacija
•  stojala serije Easy so na voljo v več višinah, širinah, 

globinah in z ali brez stranic za različne vrste 
opreme IT

•  standardiziranje na eni platformi, od roba 
do podatkovnega centra

•  na voljo so različne oblike, vrste (basic, metered, 
switched) ter gostote izhodne moči enot Easy PDU

Zanesljivost
•  kakovost in zanesljivost APC
•  skladnost z industrijskimi standardi: skladno 

s standardom EIA-310-E in na seznamu UL
•   standardna 5-letna tovarniška garancija za stojala

*Popust na dele

Izdelek Številka dela Popust v % 
Easy Rack 600 mm/42U/1000 mm ER6202 8 %

Easy Rack 800 mm/42U/1000 mm ER8202 8 %

Easy Rack 600 mm/24U/1000 mm ER6402 8 %

EasyPDU Basic 10 A EPDU1010B-SCH 10 %

EasyPDU Basic 16 A EPDU1016B 12 %

EasyPDU Metered 16 A EPDU1016M 12 %

EasyPDU Metered 16 A, 0U EPDU1116M 12 %

EasyPDU Switched 16 A EPDU1016S 12 %

EasyPDU Switched 16 A, 0U EPDU1116S 12 %

Glejte videoposnetek 
za Easy Rack

Glejte videoposnetek 
za Easy PDU

www.se.com/
cn

www.apc.com

Serije enot APC Easy Rack in PDU  
(enota za distribucijo energije):
Preprosta, hitra in enostavna namestitev  
stojala IT

 Zdaj do 
12-odstotni 

popust!


