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ماژول توزیع برق عمودی رک)(PDU
ویژگیها



قابلیت نصب در رک های  APCبدون نیاز به ابزار

این امکان باعث میگردد مصرفکننده خیلی سریع و بهراحتی دستگاه را در پشت رک نصب و یا جدا نماید.


قابلیت  Resetکردن کلید محافظ

در هنگام وقوع اضافه بار یا اتصال کوتاه در برخی از مدلها


قابلیت نصب عمودی

این امکان باعث می گردد تا هیچ فضایی از فضای مفید رک اشغال نگردد و امکان نصب تعداد تجهیزات بیشتری در داخل
رک مهیا گردد ،همچنین فاصللله سللرور و کانکتور بر به حداقل رسللیده و ارایز زیتاتر و ایمنتری برای تجهیزات ایجاد
میگردد.


کانکتورهای خروجی متنوع

در هر دسللتگاه دو نوع کانکتور خروجی  IEC-C13و  IEC-C19تعتیه شللده اسللت و این باعث میگردد تا انواع تجهیزات
کامپیوتری و سرورها با قدرت  10Aو  16Aرا بتوان تغذیه نمود.


قابلیت نصب از دو جهت

امکان نصب  PDUبه صورتیکه کابل ورودی از باال و پایین رک قابل هدایت باشد.


کابل ورودی از نوع فلکسی الستیکی NYMHY

موجب میگردد ارایز کابل مخصوصا در محل خمها بسیار مناسب و زیتا اجرا گردد .روکز این نوع کابلها در مقابل صدمات
فیزیکی و سایز مقاومتر از کابلهای افشان معمولی میباشد.


کانکتور ورودی از نوع صنعتی

کانکتور مورد استفاده از کیفیت بسیار خوب و دارای استاندارد  CEمیباشد .از انجا که عموما اختالالت مربوط به سیستم
توزیع بر از محل اتصاالت و کانکتورها حادث میگردد ،کیفیت این کانکتور بسیار مهم و حیاتی می باشد.


ساپورتهای نگهدارنده کابل برق:

جهت مهار کابل های بر سللرورها و تجهیزات کامپیوتری و جلوگیری از جدا شللدن انها از کانکتور پاور ما،ول  ،سللاپورتهایی
برای این منظور تعتیه شده است
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کیفیت رنگ

عموما ما،ول توزیع بر رک در مراکز داده و دیتا سنترها ن صب میگردند و از انجا که در این نوع مراکز رطوبت هوا بین % 45
تا  %55تنظیم میگردد  ،لذا جهت جلوگیری از زنگ زدن بدنه تجهیزات بایستی دارای کیفیت و ضخامت رنگ مناسب باشند .
در این دستگاه کلیه مراحل جرمگیری تا مرحله رنگ به شدت کنترل و در نهایت محصول خروجی دارای چستندگی و ضخامت
رنگ بسیار مناسب میباشد.


چاپ راهنما

کلیه کانکتورها و المانهای د ستگاه دارای چاپ راهنما به صورت سیلک می با شند .این چاپ با رنگ سفید روی زمینه سیاه
اجرا میگردد و دارای کیفیت بسیار مناسب است.


کانکتورهای خروجی

در ما،ول های توزیع بر عمودی مذکور از دو مدل کانکتور  IEC-C13و کانکتور  IEC-C19از برندهای معتتر مورد اسلللتفاده
قرار گرفتهاند تا انواع تجهیزات با توانهای  10Aو  16Aقابل اتصلللال باشلللند .اهمیت کیفیت کانکتورهای خروجی با توجه به
اینکه نقطه اصلی بروز حادثه است ،بسیار مهم میباشد.


تست دی الکتریک

به منظور اطمینان از مقاومت عایقی حاملهای جریان و بدنه دستگاه تست دی الکتریک انجام میگیرد.



قابلیت مانیتورینگ

در مدلهای  Meteredو  IPپارامترهای ولتا ،،جریان ،توان و انر،ی مانیتور میگردند .همچنین امکان نصللب سللنسللور دما و
نمایز ان در مدلهای  IPوجود دارد.



قابلیت اتصال به شبکه

در مدلهای  IPامکان ات صال  PDUبه شتکه از طریق درگاه  SNMPیا  Modbusفراهم بوده و پارامترهای قابل اندازهگیری
توسط تجهیز از طریق شتکه قابل نمایز و مدیریت میباشد.
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IP SERIES
Model

ARI116V2004

ARI132V36062G

ARI132V2004

ARI316V3606- ARI332V36062G
2G

ARI332V36122G

Output
230V

Nominal Output Voltage

Maximum Total
Current Draw
Output Connections

16A

32A

(4) IEC 320 C19,
(20) IEC 320 C13

Input
Nominal Input
Voltage
Input Frequency
Input Connections
Cord Length
Number of Power
Cords
Load Capacity
Maximum Input
Current
Physical

3×16A

(6) IEC 320 C19,
(36)IEC 320 C13

3×32A

(6) IEC 320 C19,
(36) IEC 320 C13

200V ,208V ,230V

(12)IEC 320 C19,
(36) IEC 320 C13

380V, 408V, 430V
47-63 HZ

IEC 309 16A 2P+E

IEC 309 16A
4P+E

IEC 309 32A 2P+E

1.60

IEC 309 32A 4P+E
1.60

3.00

1.80

1
3680VA

7400VA

11000VA

22000KVA

16A

32A

16A

32A

Maximum Height
170 cm
179 cm
179 cm
Maximum Width
5.8 cm
Maximum Depth
5.2 cm
6.93 kg
6.93 kg
Net Weight
6.4 kg
6.4 kg
6.93 kg
Black, RAL 9005
Color
Communication Interface
SNMP, Mode Bus, A link
Parameter Monitor
Voltage (V), Current (A), Power (W), Electric Energy (W/H), Power Factor, Frequency (HZ), Temperature (°C), Humidity
Alarm
Over power alarm threshold, backlight and power flashing to alarm
Environmental
Operating
Environment
Operating Relative
Humidity
Operating Elevation
Storage
Temperature
Storage Relative
Humidity
Storage Elevation
Conformance
Standard Warranty

9.5 kg

0-45°C
0-95%
0-3000 meters
-25-65°C
0-95%
0-15000 meters
1 years repair or replace

. با مشخصات خاص بهصورت سفارشی قابل ارائه میباشدPDU
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ARI 132 V 2004

ARI 316 V 3606
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