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Uzmanlık
Merkezler�

Kurumunuzun Business-
Cri�cal Con�nuity™
ih�yaçları için Emerson
Network Power ile ortaklık
kurduğunuzda teknolojik
altyapınızı destekleyecek ve
koruyacak ürünlerden daha
fazlasını bulursunuz.
Bu kadar çeşitli teknolojiler
geliş�rmek bize bu sektör
hakkında kapsamlı bilgi
vermekte ve kri�k ortamlarda
bütün sistemlerin birlikte
nasıl çalışması gerek�ğine
dair geniş bir bakış
açısına sahip olmamızı
sağlamaktadır.
Bu bilgiyi Emerson
Network Power Uzmanlık
Merkezleri aracılığıyla
sizlere aktarıyoruz ve bu
merkezlerde uygulamanıza
bağlı olarak nerede neye
ih�yacınız olduğuna karar
vermenize yardımcı olan
dünya standardında ürün ve
hizmetler sunuyoruz.
Bunlar sayesinde şirke�nizin
gelişmesini sürdürebilirsiniz.

AC Güç

DC Güç

Altyapı Yöne�mi ve Takibi

Güç Anahtarlama ve Kontroller

Hassas Soğutma

Raflar ve Entegre Kabinler

Dalgalanma Koruması

Hizmetler

Her zaman etkin olması gereken kri�k işlemleri sürdürmek. Kesin�siz Liebert® ve Chloride
AC güç sistemleri, ayrıca STS cihazlarından oluşan; ağ hücrelerini, bilgisayar odalarını ve veri
merkezlerini çalışır vaziye�e tutan bağımsız ürünlerden entegre sistemlere kadar uzanan
komple bir ürün dizisi sunuyoruz.

Güvenilir ve verimli DC güç aracılığıyla ses ve ile�şim ağlarının desteklenmesi. Kapsamlı
DC güç por�öyü hücre alanları, işletme ile�şim merkezleri ve telekom merkez ofisleri gibi
çekirdek uygulamalar için alt raflardan büyük bağımsız sistemlere kadar geniş bir 48 V ve 400
V DC sistem yelpazesi içerir.

24 saa�e birden fazla tesiste kri�k ortam yöne�mi ve takibi. Ya�rım ge�risinin esas önem
teşkil e�ği günümüz iş ortamında hem BT, hem de tesisler için kapsamlı altyapı yöne�mi ve
7/24 takip sistemleri ile bunu kolaylaş�rıyoruz. Veri merkezlerinin, bilgisayar odalarının ve ağ
hücrelerinin yanı sıra kablolu, kablosuz ve kurumsal telekomünikasyon uygulamalarının sürekli
göze�mini sağlayan çözümler ve hizmetler sunuyoruz.

Elektrik kesin�si nedeniyle tesisin çalışmasının durmasını engellemek. ASCO® güç transfer
anahtarları, jeneratöre paralel bağlanan anahtarlama aygı�/güç kontrol sistemleri, şebeke
hizmetlerinin takip ve kontrolü için dokunma�k ekranlı SCADA ve önemli kri�k haberleşme
donanımlarının sürekliliği, veri işleme, can güvenliği ve diğer kri�k yüklerin sağlanmasına
yardımcı olmak için tesis içi yedek güç jeneratörleri sunuyoruz. Sektörün en büyük üre�cileri,
doğrudan saha tabanlı proje yöne�mi ve servis teknisyenleri tara�ndan desteklenmektedir.

Güvenilir ekipman performansı için ısıyı hassas bir şekilde korumak. En yüksek verimliliğe
ulaşmak için en son teknolojiyi benimseyerek, iş için kri�k uygulamaları en küçük ısı
ar�şlarından bile koruyan, Liebert® hassas soğutma çözümlerinin en kapsamlısı olan “ra�an
tavana” soğutmayı sunuyoruz.

Kapalı alan BT uygulamaları için teknoloji ve performansı iyileş�rmek.
Özel ve spesifik ih�yaçlara yönelik standart ve kişiselleş�rilebilir entegre kabin çözümleri
sunuyoruz. Ürün yelpazemiz her boyu�a bilgisayar odasına uygun Knürr ve Liebert raf
çözümlerinden sağlam ve kilitlenebilir bir kabinde bağımsız havalandırma, KGK ve kablo
yöne�mi içeren entegre raflara kadar uzanmaktadır.

Ağda oluşan güç, ses ve veriyi şebeke düzensizliklerine ve tehlikeli elektriksel bozulmalara
karşı korumak. Uygulamaya bağlı olarak, arıza süresini kısaltmak, önemli çalışma zamanından
kazanmak ve ekipman ömrünü uzatmak için güç koruması sağlayan Liebert ve PowerSure™ AC
Güç Koruması, Islatrol™ Ak�f İzleme Filtreleri ve Edco™ veri/sinyal dalgalanmasından koruyucu
aygıtlar sunuyoruz.

Sektörün en büyük global servis kuruluşundan değerlendirme, test ve güvenilirlik programları
sunmak. Mühendislik, kurulum, başlatma hizmetleri, proje yöne�mi, eği�m ve toplam yerinde
işlem yöne�mi, önleyici ve kes�rimci bakım ve enerji tüke�m takibi süreçlerini kapsıyoruz.



Emerson Network Power Montaja Hazır Network Kabine�

Montaja Hazır Network Kabine�

Hızlı montaj, kolay kurulum ve basitleş�rilmiş kablolama için op�mize edilen
yeni modüler Network Kabine�.

Emerson Network Power’ın yeni InstaRack ürünü, Network Kabine� ih�yacınızı karşılamak
üzere, kurulumu kolay ve uygun maliyetli modüler bir çözümün tüm avantajlarını sunacak
şekilde tasarlanmış�r.
Montaja hazır InstaRack ürünü, 550 kg'lık yük taşıma kapasitesiyle stabilite ve güç sunmaktadır.

30

akıllı tasarımı ürünün parçalar halinde paketlenmesine
olanak tanımaktadır ve bu da taşıma ve depolama
maliyetlerinin en aza indirilmesinin yanı sıra,
ürünü kısıtlı erişime sahip uygulamalar için montaja
uygun bir çözüm haline ge�rir.

InstaRack ürününün

- Raf PDU MPH2 ve dikey yan
panellerin kurulumunda alet kullanılması gerekmez.

- Çerçevesiz mimarisi, op�mum

kablo yöne�mini olanaklı kılacak şekilde, kablo
yönlendirme ih�yacını ortadan kaldırır.

- Dikey olarak ayrılan yan paneller,

kolay taşıma ve kurulu ekipmana hızlı ve basit erişim
olanağı sağlar.

kolay takılan aksesuarlarıyla birlikte sağlanır:

Havalandırma üniteleri Rack PDU’lar

Kablo kılavuz bileşenleri Sabit �p baza

tüm ekipmanınızı barındırmak ve çeşitli düzen gereksinimlerine uyum sağlamak

üzere 4 standart boyut seçeneğiyle sunulmaktadır.

InstaRack

InstaRack

Kolay Erişim

Esnek Kablolama

Aletsiz Kurulum

Parçalar Halinde Paketleme
Standart InstaRack Kabine�n Özellikleri:


