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Om Racktechs strömlister

Designa din egen strömlist

RackTech levererar grenuttag, ellister och förlängningskablar för dina behov och önskmål.
Med vår erfarenhet och breda sortiment hjälper vi dig att finna rätt lösning. Vi kan tillverka 
uttagslister efter din specifikation. Antal uttag, ampere, färg osv. Klicka här och fyll i 
formuläret så återkommer vi till dig!

EPEMS PDU

EPEMS ger IT-administratören kontroll över energiflödet i
dataracket. I familjen ingår EPEMS ”master”-enhet, en
19″1HE låda. Till denna ”master”-enhet är det möjligt att
ansluta olika sensorer och upp till 4 EPEMS PDU:er. 
Dessa PDU:er gör det möjligt att övervaka effekt- /
strömförbrukningen för hela PDU:n . Krävs ett större 
system av PDU:er är det möjligt att ansluta upp till 11 ”slave”-enheter till ”master”-enheten.
Med varje ”slave”- enhet är det möjligt att ansluta fler sensorer och ytterligare 4 PDU:er.

Monitored-range

Enoc Systems EPEMS-serie består av 11 olika PDU-modeller samt 3 modeller av 
övervaknings-lådor. Alla modeller har antingen endast C13 uttag eller en kombination av 
C13 och C19 uttag. Sortimentet består av tre olika storlekar. Två 19″1HE modeller, fem 
olika modeller av mellanlängd (12 uttag) och fyra fullängdsmodeller (24 uttag) för vertikalt 
montage. PDU:erna finns med olika typer av kontakter: IEC 60309 16A/32A och DIN 
49441 (Schuko / franska). Vissa modeller är tillgängliga utan kontakter och kablar, för fast 
installation.

För mer information och beställning >>

EPNPM intelligenta PDU:er

Vår Switchable-serie EPNPM är ”top of the line” av de
intelligenta PDU:erna. EPNPM ger IT-administratören full
kontroll över energiflödet i nätverksskåpet. Man får med
dessa PDU:er möjlighet att övervaka hela PDU:ns
strömförbrukning, belastning på varje uttag samt av/på
status på varje uttag. Med EPNPM har man dessutom möjlighet att fjärrstyra av/ på status 
för varje uttag.

http://www.racktech.se/specialstromlister/
http://www.racktech.se/specialstromlister/
http://www.racktech.se/info/info.php?ti=EPEMS
http://www.racktech.se/bild.php?image=epems1&produkt=goback
http://www.racktech.se/bild.php?image=epnpm1&produkt=goback


Network Power Manager – Range

EPNPM-serien består som standard av 9 olika modeller. Alla modeller har antingen enbart 
C13 uttag eller både C13 och C19 uttag. I serien EPNPM ingår 3 olika storlekar. En 19″ 
1HE modell, fem olika mellanlängds-modeller för vertikalt montage (12 uttag) och tre 
fullängds-modeller för vertikalt montage (20 uttag). PDU:erna finns även med olika typer 
av anslutningsmöjligheter: IEC60309 16A / 32A och DIN 49441 (Schuko/ Fransk). En del 
modeller erbjuds även utan kontakt och kabel för fast installation.
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