
Pasaulē uzticamākais tīkla skapju un PDU zīmols: viegli izvēlēties, uzstādīt un papildināt.

Tagad par vēl pieejamāku cenu.
No 2021. gada 1. septembra līdz 31. oktobrim 12% atlaide atlasītām daļām*

›  Sazinieties ar izplatītāju, lai uzzinātu cenas un pieejamību

Biežākie pielietojumi
•  Mākoņpakalpojumu un pakalpojumu sniedzēji,  

kopvietošana
• Mazi, vidēji un lieli datu centri
• Vietējā datu apstrāde

Ātra un vienkārša izvietošana
•  Pilnībā samontēti skapji, arī nesamontēti statņi iepakojumā
•  Svarīgas funkcijas ātrai izvietošanai
•  Easy PDU ir ļoti vieglas strāvas sadales iekārtas, kas 

atvieglo uzstādīšanu un darbībai kritiski svarīgo ierīču 
uzraudzību

Izmēru atbilstība
•  APC vertikālās, bez 

instrumentiem montējamās strāvas 
sadales iekārtas PDU: ātrāka 
izvietošana un pievienošana, 
vienkārša pārvaldība

•  Pieejami modeļi ar dažādām ievades 
un izvades konfigurācijām

•  Pieejami Schuko pamatmodeļi

Standartizācija
•  Easy tīklu skapjiem ir dažādi augstumi, platumi, 

dziļumi. Tie ir ar sānu malām un bez tām, lai 
nodrošinātu atbilstību jebkuram IT pielietojumam

•  No vietējas datu apstrādes līdz datu centriem — 
standartizēti izmēri izvietošanai uz vienas platformas

•  Easy strāvas sadales iekārtas PDU ir pieejamas 
dažādās formās, veidos (pamatmodeļi, mērīšanas 
iespējas, pārvaldīšanas iespējas) un ar dažādiem  
izejas jaudas blīvumiem

Uzticamība
•  APC kvalitāte un uzticamība
•  Nozares standartu ievērošana: atbilstība 

standartam EIA-310-E un UL sertifikācija
•   Tīkla skapjiem standartā 5 gadu rūpnīcas garantija

* Atlaide daļām

Izstrādājums Daļas numurs Atlaide % 
Easy skapis 600 mm/42 U/1000 mm ER6202 8%

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

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

EasyPDU, pamatmodelis, 10A EPDU1010B-SCH 10%

EasyPDU, pamatmodelis, 16A EPDU1016B 12%

EasyPDU, mērīšanas iespēja, 16A EPDU1016M 12%

EasyPDU, mērīšanas iespējas, 16A, 0U EPDU1116M 12%

EasyPDU, pārvaldīšanas iespējas, 16A EPDU1016S 12%

EasyPDU, pārvaldīšanas iespējas, 16A, 0U EPDU1116S 12%

Skatīties videoklipu par 
Easy tīklu skapjiem

Skatīties videoklipu 
par strāvas sadales 
iekārtām PDU

www.se.com/
cn

www.apc.com

APC Easy tīkla skapji un PDU sērija:
vienkārša, ātra un viegla IT skapju 
izvietošana

Tagad 
atlaide 

līdz  
12%!

https://www.youtube.com/watch?v=U02eovGPQwM
https://youtu.be/6OKiK8VQCEU
https://www.apc.com/shop/uk/en/categories/racks-and-accessories/racks-and-enclosures/easy-rack/N-18eluuh

