
Rozwiązania dla 
pomieszczeń 
okablowania sieciowego
Pomieszczenia okablowania 
sieciowego stały się środowiskami 
o znaczeniu krytycznym. Firma 
APC oferuje lepsze niż kiedykolwiek 
możliwości sterowania, monitorowania 
i zarządzania tymi pomieszczeniami.

Sterowanie 
parametrami 
zasilania

Monitorowanie 
warunków 
otoczenia

Zarządzanie 
parametrami 
chłodzenia
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Firma APC umożliwia jednoosobowemu 
działowi IT zdalne rozwiązywanie problemów 
związanych z pomieszczeniami okablowania.
 Jakie problemy z zasilaniem, chłodzeniem, bezpieczeństwem i 
monitorowaniem warunków otoczenia napotyka Pan w swojej pracy? 

 Do biura mam 45 mil, więc w przypadku wystąpienia problemów dotarcie 
na miejsce zajmuje mi godzinę. Musiałem więc poprawić możliwości 
zdalnego zarządzania w przypadku przerw w działaniu systemu. W 
naszym budynku występują częste problemy z zasilaniem, ale koszt 
zainstalowania generatora jest zbyt wysoki. Głównym problemem jest 
wydzielające się ciepło, ponieważ w pomieszczeniu nie ma systemu 
wentylacji. Ponadto — podobnie jak w większości budynków użyteczności 
publicznej — wieczorami i na weekendy wyłącza się klimatyzację. 

 Które z tych problemów wymagają pilnego rozwiązania? 

 Dłuższy czas działania akumulatorów oraz chłodzenie, a także sposób 
monitorowania obu tych parametrów. Pomieszczenie wymagało pilnego 
ochłodzenia. W przeciwnym razie mogło to doprowadzić do bardziej 
kosztownych awarii sprzętu i innych problemów. Nie mieliśmy możliwości 
monitorowania temperatury ani stanu zasilania. Dysponowaliśmy pięcioma 
zasilaczami UPS, które nie gwarantowały wystarczającego czasu na 
właściwe zamknięcie systemów. . . nie było na to rady! Nie znaliśmy 
sposobu ich zdalnej obsługi.  

 Co odróżnia rozwiązanie firmy APC? 

 Zawiera ono w sobie wszystkie wymagane przeze mnie elementy, 
a także umożliwia integrację z innymi urządzeniami. System jest 
bardzo ekonomiczny z uwagi na jego skalowalność i można go łatwo 
rozbudowywać wraz z rozwojem firmy. Rozwój firmy to także większe 
potrzeby w zakresie zarządzania zasilaniem i chłodzeniem. 

 W jaki sposób system APC rozwiązał Pana problemy? 

 Mogę teraz w scentralizowany sposób zdalnie zarządzać urządzeniami 
systemu zasilania i chłodzenia. 

 Przykłady rozwiązań problemów klientów przy użyciu systemów APC można 
znaleźć w witrynie   www.apc.com 

SYLWETKA KLIENTA   

  Imię i nazwisko:   Rudy Hassall 

 Stanowisko:   Dyrektor działu systemów informatycznych 

 Nazwa firmy:   The McGinn Group, Arlington, VA  

 Branża:   Doradztwo w zakresie komunikacji 

 Liczba pracowników:   47 

 Personel IT:   1 

 Aplikacje:   VMware ESX Server, Microsoft Exchange, 
SharePoint, GoodLink, BlackBerry 

 Największe wyzwanie:   Zdalne zarządzanie 

Sterowanie,  monitorowanie i zarządzanie
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 Sterowanie parametrami zasilania 
 n    Dostępność informacji o stanie sieci. Zbyt często 

występowały sytuacje, w których o problemie było 
wiadomo dopiero po wystąpieniu awarii. 

 n    Szybkie identyfi kowanie i rozwiązywanie problemów 
z zasilaniem. Występujące coraz częściej problemy z 
zasilaniem stanowią najczęstszą przyczynę utraty danych. 

 n    Likwidacja bałaganu w kablach i ułatwienie dostępu do 
okablowania. Wraz z coraz większą liczbą urządzeń 
montowanych w szafach wzrasta ilość okablowania, 
którym coraz trudniej zarządzać. 

 Monitorowanie warunków otoczenia 
 n    Dostęp do parametrów fi zycznych warunków panujących 

wewnątrz pomieszczenia. Zakłócenia środowiskowe 
są najczęstszą przyczyną przestojów w odległych 
lokalizacjach.  

 n    Zabezpieczenie sprzętu sieciowego. Bezobsługowe 
pomieszczenia oraz rozproszone zasoby stwarzają 
zagrożenia dla systemów o znaczeniu krytycznym. 

 Zarządzanie parametrami chłodzenia 
 n    Całodobowe chłodzenie pomieszczenia okablowania 

sieciowego. W większości pomieszczeń stosowane 
są istniejące w budynkach systemy klimatyzacyjne, 
wyłączane zwykle na weekendy. 

 n    Zapewnienie odpowiedniego chłodzenia. Obecnie 
stosowane przełączniki typu PoE powodują zwiększanie 
gęstości mocy. Im więcej mocy, tym więcej ciepła 
wykraczającego ponad możliwości stosowanych w 
budynkach systemów klimatyzacyjnych. 

Rozwiązania fi rmy APC gwarantują możliwości sterowania, monitorowania 
i zarządzania na poziomie wymaganym przez obecnie stosowane systemy 
o znaczeniu krytycznym. Poza tym nie można zbudować niezawodnej sieci, 
jeśli o problemie dowiadujemy się dopiero po wystąpieniu awarii.

Sterowanie,  monitorowanie i zarządzanie
Pomieszczenia okablowania sieciowego
o newralgicznym znaczniu dla firmy

 n
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K onwergencja, konsolidacja, wirtualizacja — w obecnych trendach rozwoju 
informatyki pomieszczenia okablowania sieciowego stały się środowiskiem 
o znaczeniu krytycznym. Menedżerowie muszą aktualnie zapewniać 

dotychczasowe poziomy dostępności przy coraz bardziej zaawansowanych 
technologicznie systemach sieciowych.

Pomieszczenia okablowania sieciowego, w odróżnieniu od innych środowisk, 
są rzadko obsługiwane lub wręcz bezobsługowe. W tym przypadku nie ma 
pracowników chodzących między szafami i sprawdzających parametry sieci w 
celu znalezienia usterki powodującej przestoje. Pomieszczenia te są zwykle 
zlokalizowane w miejscach, których początkowym przeznaczeniem nie był sprzęt 
komputerowy i sieciowy o wysokiej gęstości. Problemy z zasilaniem, chłodzeniem 
i bezpieczeństwem rzadko były brane pod uwagę.  

Uzyskanie sieci o wysokiej dostępności na niewielkiej, trudnodostępnej 
powierzchni wiąże się z kilkoma wyzwaniami:
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N  iezależnie od tego, czy mamy do czynienia z problemami 
z zasilaniem i chłodzenia, monitorujemy warunki otoczenia 
czy zabezpieczamy pomieszczenia, produkty fi rmy APC 

gwarantują niezrównany poziom kontroli, monitorowania i zarządzania 
pomieszczeniami okablowania sieciowego z dowolnego miejsca w 
sieci. Będąc poza pomieszczeniem okablowania, można uzyskać 
dokładne informacje o parametrach jego pracy. Problemy można 
rozwiązywać bez konieczności udawania się do pomieszczenia. 
Ponadto rozwiązania fi rmy APC umożliwiają bezproblemową 
integrację z istniejącymi systemami działającymi w budynku oraz 
systemami zarządzania przedsiębiorstwem, można więc zdalnie 
kontrolować, monitorować i zarządzać pomieszczeniami okablowania 
sieciowego przy zachowaniu ciągłości pracy. 

 Dokładne informacje o parametrach zasilania bez odwiedzania 
pomieszczenia 
 n    Zasilacze UPS fi rmy APC z wbudowanymi funkcjami zarządzania alarmują 

natychmiast o wszelkich nieprawidłowych zdarzeniach i umożliwiają zdalne 
rozwiązanie problemu. Ta zintegrowana technologia zarządzania zapewnia 
dostęp do poszczególnych zasilaczy UPS z dowolnego miejsca w sieci 
oraz umożliwia ponowne uruchamianie zablokowanych serwerów lub 
przełączników. 

 n    Dostępna w wielu wersjach zarządzana listwa zasilająca do montażu w 
szafi e fi rmy APC umożliwia dokładne określenie obciążenia generowanego 
przez sprzęt sieciowy. Osobne gniazda umożliwiają zdalne zarządzanie 
poszczególnymi elementami systemu. 

 Monitorowanie bez odwiedzania pomieszczenia 
 n    Urządzenia monitorujące NetBotz® w sposób ciągły sprawdzają parametry 

środowiska pomieszczenia okablowania sieciowego — od temperatury 
w pomieszczeniu po przepływ powietrza. Czujniki i kamery wideo „widzą 
i czują” parametry otoczenia oraz ostrzegają użytkownika w przypadku 
wystąpienia zagrożenia awarią.  

 n    Zintegrowane kamery przemysłowe mają za zadanie nie tylko prowadzenie 
fi zycznego nadzoru nad określonymi zasobami, ale także ocenę zdarzeń 
przy użyciu nagrań wideo: Czy wyciek oznacza uszkodzenie rury czy 
odrobinę wody wylanej z butelki? Czy ktoś przenosił serwery czy montował 
nowe urządzenie? 

 Zarządzanie parametrami chłodzenia bez odwiedzania 
pomieszczenia 
 n    Urządzenie wentylacyjne przeznaczone do pomieszczeń okablowania 

można łatwo skonfi gurować pod kątem współpracy z systemem 
monitorowania zdalnego. Można nim sterować, stosując wstępnie 
zdefi niowaną nastawę temperatury — takie rozwiązanie jest idealne 
do systemów chłodzenia awaryjnego lub dodatkowego. 
Lub... 

 n    Dzięki systemowi klimatyzacji APC InRow® SC można monitorować 
sprawność chłodzenia w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca w 
sieci. Dostępne są pomiary temperatury powietrza wlotowego, powietrza w 
układzie oraz powrotnego, przepływu powietrza, wydajności chłodzenia, a 
także wiele innych odczytów. 

 Zarządzasz wieloma pomieszczeniami okablowania sieciowego? 
Zapoznaj się z programem APC InfraStruXure® Central na str. 7  

 Rozwiązania APC dla pomieszczeń 
okablowania sieciowego : 
 Następny powód do samodzielności 
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Produkty APC do pomieszczeń okablowania 
sieciowego przesyłają w czasie rzeczywistym dane 
dotyczące zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia 
w sieci IP. Warunki panujące w odległych lokalizacjach 
można sprawdzać na ekranie.

 Kamera NetBotz® 

 Zapewnia dodatkowe możliwości monitorowania 
i wykrywania ruchu w pomieszczeniach. 
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 Moduł bocznej 
dystrybucji 
powietrza do 
montażu w szafi e  
 Utrzymywanie chłodnych 
warunków pracy bez 
zmiany przepływu 
powietrza. 

5 APC by Schneider Electric    n    www.apc.com 

 Urządzenie 
NetBotz 
 Modele 
montowane na 
ścianie lub w 
szafi e przesyłają 
dane dotyczące 
temperatury, 
wilgotności, 
przepływu 
powietrza itd. 
Kamera wideo 
umożliwia 
sprawdzenie 
obecności i 
potencjalnych 
czynności osób 
przebywających 
w pomieszczeniu. 

 InRow® SC  
 Dzięki 
autonomicznemu, 
wysokowydajnemu 
klimatyzatorowi 
można 
monitorować 
sprawność 
chłodzenia 
w czasie 
rzeczywistym z 
dowolnego miejsca 
w sieci. 

 Pakiet akumulatorów 
do zasilacza UPS 
 Zainstalowanie 
maksymalnie 10 
dodatkowych zestawów 
akumulatorów w zasilaczu 
Smart-UPS XL umożliwia 
wydłużenie czasu pracy. 

 Smart-UPS® 
 Zasilacz Smart-UPS z dołączonym 
oprogramowaniem do zarządzania 
umożliwia zdalne monitorowanie i 
sterowanie. Zapewnia on ochronę 
ważnych danych przez dostarczanie 
stałego, niezawodnego zasilania na 
potrzeby sieci. 

 Listwa zasilająca 
 Zarządzana listwa 
zasilająca do 
montażu w szafi e 
umożliwia zarządzanie 
poszczególnymi 
gniazdami i urządzeniami 
z dowolnego miejsca 
w sieci oraz umożliwia 
ponowne uruchamianie 
zablokowanych serwerów 
lub przełączników. 

 Pionowa prowadnica kabli 
 Prowadnice kabli umożliwiają 
właściwe ułożenie przewodów 
zasilania i transmisji danych w szafi e. 

 Czujnik NetBotz  
 Monitorowanie 
temperatury, wilgotności, 
przepływu powietrza 
i hałasu za pomocą 
zintegrowanych czujników. 

 Urządzenie 
wentylacyjne do 
pomieszczeń 
okablowania 
 Łatwy w instalacji 
układ wentylatorów 
do pomieszczeń 
okablowania 
obniżający 
temperaturę 
nawet o 22°C 

 Serwer portów 
konsoli  
 Bezpieczne 
zarządzanie zdalne 
i przywracanie 
systemu po awarii dla 
serwerów i urządzeń 
sieciowych. 
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 Monitor pomieszczenia NetBotz®:  
Pełny obraz parametrów pomieszczenia okablowania 

 TEMPERATURE SPIKE 
 CLOSET 8, BUILDING 3
4:05:18 PM 

Temperatura

Dym/ogień

Szczelność

Wilgotność

Dostęp przez drzwi

Radio dwukierunkowe

Wstrząsy

CZUJNIKI

Kamera

Czujnik

Urządzenie NetBotz

Generowanie ostrzeżeń o zagrożeniach fi zycznych 
— środowiskowych lub ludzkich w pomieszczeniu 
okablowania. Obraz wideo umożliwia stałą 
obserwację wnętrza pomieszczenia.

Urządzenie NetBotz 
automatycznie 
powiadamia o 
potencjalnych 
problemach za 
pośrednictwem 
wiadomości e-mail, 
telefonu lub pagera.

 WATER DETECTED 
 CLOSET 5, BASEMENT
8:56:24 AM 

Temperatura

Dym/ogień

Szczelność

Wilgotność

Dostęp przez drzwi

Radio dwukierunkowe

Styk
bezpoten-
cjałowy

P omieszczenia okablowania sieciowego zwykle 
nie są idealnymi miejscami do pracy sprzętu 
IT. Istniejąca wentylacja i klimatyzacja może 

nie radzić sobie z odprowadzaniem ciepła wytwarzanego 
przez sprzęt o wysokiej gęstości. Sprzęt wrażliwy na 
zmiany warunków otoczenia jest narażony na efekty 
uszkodzeń rur i kurz. Poziom bezpieczeństwa jest 
często niewystarczający, więc każdy może dostać się do 
wnętrza pomieszczenia i dokonać zmian w konfiguracji. 
Urządzenia NetBotz łączą w sobie funkcje monitorowania 
otoczenia oraz nadzoru. Kombinacja czujników parametrów 
otoczenia i kamer wideo umożliwia uzyskanie dokładnych 
parametrów dotyczących pomieszczenia okablowania 

i szaf. Czujniki gromadzą dane na temat warunków 
otoczenia (takich jak temperatura, wilgotność, parametry 
chłodziwa, przepływ powietrza, wibracje i hałas), a kamery 
wideo na bieżąco rejestrują obraz operacji wykonywanych 
wewnątrz pomieszczenia. Zintegrowane oprogramowanie 
umożliwia ocenę dowolnych zagrożeń fizycznych — 
sprzętowych lub ludzkich — oraz przesyła ostrzeżenia za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub pagera.

Urządzenia NetBotz, jako urządzenia do monitorowania i 
nadzoru, gwarantują stałą kontrolę nad pomieszczeniem 
i ostrzegają administratora w przypadku wystąpienia 
problemu.
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 Pomieszczenia okablowania w firmie: 
 scentralizowane zarządzanie wieloma pomieszczeniami 

Lokalizacja 1

Lokalizacja 2 Lokalizacja 3InfraStruXure Central 

Obserwacja parametrów urządzeń niezależnie od rozmiarów i stopnia rozproszenia 
środowiska IT w fi rmie. Oprogramowanie InfraStruXure Central gromadzi i organizuje 
dane dotyczące zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia w skonsolidowanej formie. 

J eśli wymagane jest równoczesne zarządzanie 
wieloma środowiskami IT, oferujemy oprogramowanie 
InfraStruXure® Central do zarządzania danymi, 

umożliwiające wydajną kontrolę, monitorowanie i zarządzanie 
wszystkimi urządzeniami infrastruktury fi zycznej w fi rmie. 
Oprogramowanie InfraStruXure Central udostępnia szereg 
parametrów dotyczących zasilania, chłodzenia i warunków 
otoczenia. Informacje te są dostępne w jednym miejscu, z 
dowolnego miejsca w sieci. Umożliwia ono zaprogramowanie 
wartości parametrów, według których generowane jest 
ostrzeżenie. Zebrane informacje można obserwować z 
wielu konsol w różnych systemach, a także można ustawić 
uprawnienia dostępu w celu umożliwienia użytkownikom 

z różnych działów dostępu i możliwości analizowania 
wymaganych danych.

Oprogramowanie InfraStruXure Central można rozwijać 
wraz z rozbudową środowisk IT. Obsługuje ono urządzenia 
różnych producentów zgodne z protokołem SNMP 
i udostępnia zaawansowane funkcje raportowania i 
prognozowania. Jeśli środowisko IT jest zbyt rozbudowane 
lub zbyt złożone do sterowania, monitorowania i zarządzania 
na poziomie składników, oprogramowanie InfraStruXure 
Central gromadzi i prezentuje dane dotyczące wybranych 
elementów.
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 Środowisko o standardowej 
gęstości mocy 

 Środowisko o wysokiej 
gęstości mocy 

 Środowisko o bardzo wysokiej 
gęstości mocy 

 Szafa  Obudowa NetShelter® SX 24U  Czterokolumnowa szafa otwarta® 
NetShelter  

 Szafa NetShelter® SX
• 42U/48U x 600 mm/750 mm x 1070 mm/1200 mm 

 Listwa 
zasilająca 

 Podstawowa listwa zasilająca do 
montażu w szafi e
•  Rozbudowa mocy 

pomieszczenia okablowania w 
celu obsługi zróżnicowanych 
napięć i różnych gęstości mocy 

 Monitorowana listwa zasilająca do 
montażu w szafi e
•  Zarządzanie mocą w szafach z 

precyzyjną kontrolą 
• Monitorowanie obciążenia 

 Zarządzana listwa zasilająca do montażu 
w szafi e
•  Zdalne monitorowanie obciążenia 

poszczególnych gniazd 

 Zasilacz UPS  Smart-UPS® XL
750–3000 VA
• Skalowalny czas pracy
•  Możliwość zamontowania nawet 

10 dodatkowych pakietów 
akumulatorów

*  Dostępne są także inne modele 
zasilaczy Smart-UPS. 

 Smart-UPS® RT
1,5–20 kVA
• Skalowalny czas pracy
•  Obudowa typu wieża/montaż 

w szafi e
•  Zintegrowana technologia 

zarządzania zdalnego 
zasilaczami UPS o mocy 
powyżej 3 kVA 

 Symmetra® LX
4–16 kVA
• Skalowalna moc i czas pracy
•  Możliwość konfi guracji zapewniającej 

nadmiarowość N+1
•  Zintegrowana technologia zarządzania 

zdalnego zasilaczami UPS 

 Monitorowanie 
parametrów 
otoczenia 

 Karty Network Management 
Card z funkcją monitorowania 
warunków otoczenia
•  Dodatkowe karty służące do 

zarządzania monitorowaną 
temperaturą i wilgotnością 
zasilaczy UPS 

 NetBotz® 320
•  Monitorowanie warunków 

otoczenia w pomieszczeniu 
• Podstawowe funkcje nadzoru 

 NetBotz® 420 plus InfraStruXure® Central
•  Monitorowanie warunków otoczenia w 

pomieszczeniach i szafach  
• Zaawansowane funkcje nadzoru 

 Chłodzenie  Moduł bocznej dystrybucji 
powietrza do montażu w szafi e
•  Odprowadzanie ciepła — 

maksymalnie 1,5 kW 
• Przepływ powietrza 260 CFM 

 Urządzenie wentylacyjne do 
pomieszczeń okablowania
•  Odprowadzanie ciepła — 

maksymalnie 3 kW 
• Przepływ powietrza 475 CFM 

 InRow® SC
• Odprowadzanie ciepła — maksymalnie 7 kW 
• Przepływ powietrza 1200 CFM 

 Wyposażenie 
dodatkowe 

 Pionowe prowadnice okablowania 
do systemów o wysokiej gęstości 

 Pionowe prowadnice okablowania 
do systemów o wysokiej gęstości 

 Prowadnice okablowania do systemów o wysokiej 
gęstości
•  Prowadnice pionowe i poziome do zastosowań 

sieciowych
• Kanały tylne do serwerów 

Zalecane rozwiązania dla typowych 
scenariuszy klientów

 „Modułowa budowa 
akumulatorów 
i możliwość 
monitorowania 
parametrów za 
pomocą przeglądarki 
internetowej umożliwia 
nam identyfi kowanie i radzenie sobie z 
małymi problemami zanim nastąpi ich 
eskalacja”.  

  — Andy Koostra, 
menedżer ds. systemów,

Consolidated Utility District  

 „Rozwiązanie APC 
InfraStruXure® idealnie 
wpasowało się w nasze 
wymagania odnośnie 
zasilania, montażu w 
szafach oraz chłodzenia, 
a także ceny. Największą 
zaletą tego rozwiązania 
jest możliwość zintegrowanego zarządzania 
zasilaniem i chłodzeniem w podobny sposób 
jak inne używane przez nas systemy oparte 
na protokole IP.” 

— Brian R. York, 
dyrektor, 

Wireless National Practice, Insight
 

 „Wszystkie używane 
przez nas przełączniki, 
koncentratory i routery 
są chronione przez 
urządzania fi rmy APC. 
W naszym systemie 
występuje wiele przerw 
w zasilaniu i wahań 
napięcia. Ciągle musiałem sobie radzić 
z różnego rodzaju zakłóceniami. Odkąd 
korzystamy z zasilaczy UPS fi rmy APC, nie 
mamy już takich problemów.” 

  — Jason Ostrowski, 
dyrektor operacyjny,

Applied Development Company
 

Monitorowanie warunków w 
otoczeniu zasilacza UPS

Pomieszczenia okablowania 
sieciowego i małe pomieszczenia IT

Scentralizowane zarządzanie wieloma 
pomieszczeniami

Dokładne dane techniczne produktów fi rmy APC znajdują się na stronie www.apc.com/products
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Szafy

Zasilacze UPS

Monitorowanie parametrów 
otoczenia

Chłodzenie

Czterokolumnowa 
szafa otwarta® 
NetShelter Szafa NetShelter SX

NetBotz®

NetBotz® 420 oraz InfraStruXure® Central

Karta zarządzająca Network Manage-
ment Card i karty do monitorowania 
warunków otoczenia

InRow® SC

Moduł bocznej 
dystrybucji powietrza 
do montażu w szafi e

Urządzenie 
wentylacyjne do 
pomieszczeń 
okablowania

Listwy zasilające

Podstawowa listwa zasilająca do montażu w szafi e

Monitorowana listwa zasilająca 
do montażu w szafi e

Zarządzana listwa zasilająca 
do montażu w szafi e

Smart-UPS® RT

Symmetra® LX

Obudowa NetShelter® SX 24U

Smart-UPS® XL

998-1238_PL.indd   11 10/7/2008   10:32:31 AM



10  www.apc.com    n    APC by Schneider Electric 

Technologie systemów zasilania i chłodzenia

Zasilacze UPS fi rmy APC idealnie pasują do pomieszczeń 
okablowania sieciowego. Chronią one sprzęt sieciowy przed 
udarami, chroniąc przed utratą danych, a także podnosząc poziom 
zabezpieczeń. Pakiet jest teraz dostępny z zainstalowanymi 
narzędziami do zarządzania siecią, dzięki czemu klient może 
zdalnie monitorować i kontrolować poszczególne zasilacze UPS. 
 • Akumulatory z możliwością wymiany w czasie pracy
 •  Najszersza oferta jednofazowych zasilaczy UPS o mocy od 

420 VA do 20 kVA
 •  Uniwersalne rozwiązania o topologii „line-interactive”, 

działające w trybie online, o modułowej i skalowalnej 
konstrukcji, dostosowane do wymagań użytkowników i 
aplikacji

 •  Opcje zarządzania zapewniające współpracę z różnymi 
systemami operacyjnymi i platformami integracji sieci

Dzięki kartom zarządzającym Network Management Card i kartom 
do monitorowania warunków otoczenia zasilacz UPS można 
podłączyć bezpośrednio do sieci bez konieczności stosowania 
serwerów proxy. Wbudowane technologie zarządzania umożliwiają 
zdalne monitorowanie i sterowanie zasilaczem UPS w sieci.
 • Zdalne resetowanie zablokowanych przełączników i serwerów
 •  Sterowanie obciążeniami podłączonymi do poszczególnych 

gniazd
 • Monitorowanie temperatury zasilacza UPS
 •  Zarządzanie poszczególnymi zasilaczami UPS z dowolnego 

miejsca w sieci
 • Wczesne ostrzeżenia o potencjalnych problemach

Zasilacze UPS firmy APC: niekwestionowany lider w 
dziedzinie zabezpieczeń systemów zasilania sieci

 InRow® SC:  
 przewidywalne chłodzenie dla 
nieprzewidywalnego środowiska 

Maksymalna sprawność chłodzenia w niewielkiej obudowie. 
Rewolucyjna konstrukcja Close Coupled Cooling™ tego 
energooszczędnego urządzenia przechwytuje wylatujące 
gorące powietrze bezpośrednio z urządzenia, więc chłodzenie 
staje się bardziej przewidywalne. Szybka instalacja 
autonomicznego urządzenia bez konieczności stosowania 
przewodów z chłodziwem lub wymienników ciepła.
 • Wbudowana pompa skroplin zapewnia ciągłość działania.
 •  Wentylatory o zmiennej prędkości obrotowej z możliwością 

wymiany w czasie pracy
 •  Monitorowanie bieżącej i dostępnej sprawności chłodzenia 

w czasie rzeczywistym
 • Generowanie wczesnych ostrzeżeń o awariach
 • Odprowadzanie ciepła — maksymalnie 7 kW

Zaprojektowane 
pod k�tem 
współpracy 
z systemem 

InfraStruXure®
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P otrzebujesz więcej informacji na temat 
zdalnego zarządzania, monitorowania 
i kontrolowania parametrów 

pomieszczeń okablowania sieciowego? 
Chcesz uzyskać szczegółowe informacje na 
temat rozwiązań firmy APC? Narzędzia online, 
szkolenia techniczne i kursy online firmy 
APC dostarczają informacji niezbędnych do 
podejmowania świadomych decyzji i realizowania 
właściwych inwestycji.

Twoje następne kroki

n  ZAPOZNAJ SIĘ . . Materiały online firmy APC 
Firma APC opracowała szereg narzędzi online pomagających w określaniu 
wymagań i dostępnych opcji rozwiązań:

 •  InfraStruXure® Design Reference Gallery 
Wprowadzenie do projektowania pomieszczeń okablowania. Zapoznaj się w 
trybie online z ofertą rozwiązań spełniających określone kryteria. 
 
www.apc.com/products/infrastruxure/designgallery

 •  Selektory online 
Narzędzia firmy APC do wyboru opcji ułatwiają znalezienie zalecanych 
produktów dopasowanych do wymagań klienta, oszczędzając czas. 
 
Wszystkie selektory online dostępne są po kliknięciu zakładki „Selectors” w 
górnym pasku menu na stronie www.apc.com

n  PRZECZYTAJ. . . Badania naukowe przeprowadzane przez 
centrum APC Data Center 
Firma APC wydała 90 milionów dolarów amerykańskich na opracowywanie 
rozwiązań będących odpowiedzią na najważniejsze problemy klientów. W 
ponad 100 dokumentach White Paper, praktycznych przewodnikach i innych 
znakomitych publikacjach zawarto wnioski jednego z najlepszych na świecie 
centrów badań i rozwoju na temat systemów zasilania, chłodzenia i infrastruktury 
fizycznej.

 • Cooling Strategies for IT Wiring Closets and Small Rooms
 •  Zasilanie i chłodzenie w systemach telefonii VoIP i IP 

 
Zasoby dokumentacji badawczej firmy APC są dostępne w Centrum 
informacyjnym pod adresem www.apc.com

n  POSŁUCHAJ. . . Szkolenia techniczne w formie podkastów 
Każdy z podkastów to najbardziej produktywnie 20 minut w całym tygodniu. 
Wiele podkastów o tematyce technologicznej, dyskusje ekspertów i najnowsze 
rozwiązania. 
 
Odwiedź portal z podkastami firmy APC pod adresem www.apc.com/podcast

n  NAUCZ SIĘ. . . Szkolenia online w programie Data  
Center University®  
Kursy internetowe Data Center University (DCU) dostarczają praktycznej wiedzy 
specjalistycznej z dziedziny informatyki na temat centrów danych — w dowolnym 
czasie i miejscu.  
 
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę www.datacenteruniversity.com
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Architektura InfraStruXure® zapobiega eskalacji małych problemów

„Nasz zespół otrzymał zadanie zbudowania skalowalnego, zaawansowanego środowiska 
aplikacji o dostępie całodobowym. Jednym z obszarów, na których się skoncentrowaliśmy, 
jest standaryzacja naszej infrastruktury IT. Uznaliśmy, że wdrażanie technologii z 
uwzględnieniem standardów pomaga ograniczać ryzyko wystąpienia błędów ludzkich, 
wykrywać przyczyny awarii i tworzyć podstawy bazy informacyjnej w organizacji”. 

„Dokonaliśmy dokładnej oceny dostępnych rozwiązań w zakresie zasilania, szaf i 
chłodzenia. Większość przeanalizowanych przez nas rozwiązań składało się z kilku 
osobnych produktów wyprodukowanych przez kilku dostawców i nieprzystosowanych 
do współpracy. Te tradycyjne systemy umożliwiają powiadamianie o awarii wyłącznie po 
jej wystąpieniu. Poza tym okazało się, że pomoc techniczna dla tych rozwiązań wymaga 
ścisłej zależności od specjalistów zewnętrznych.

„Dzięki systemowi InfraStruXure otrzymujemy za pośrednictwem sieci natychmiastowe 
ostrzeżenie o przekroczeniu wartości progowych, a system samodzielnie lokalizuje 
wystąpienie awarii. InfraStruXure był jedynym systemem, który skonstruowano na 
podstawie wcześniej zaprojektowanych i przetestowanych rozwiązań składowych 
tworzących naprawdę zintegrowany system.”

„System InfraStruXure® daleko przekroczył nasze oczekiwania. Kiedy 
przypomnę sobie, co było wcześniej, sam nie wiem, jak mogliśmy 
pracować bez tego systemu”.

 — John Halamka, dyrektor ds. informatycznych 
w Harvard Medical School

Harvard Medical School

APC’s manufacturing  
system is certified to 
ISO9001 & ISO14001 
standards.

APC Europe
APC Ireland
Ballybrit Business Park
Galway - Ireland
Tel: +353 91 702000
Fax: +353 91 756909 

APC Corporate
APC North America 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Visit: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Tel: (+1) 401-789-0204
Fax: (+1) 401-789-3710

APC Latin America
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Tel: (+1) 305-266-5005
Fax: (+1) 305-266-9695

APC Asia Pacific
APC Australia
Level 13, The Denison
65 Berry Street
North Sydney - NSW 2060
Tel: +61 2 8923 9373
Fax: +61 418 441 338
   

Austria 
Tel: 0800 999 670
Balkans 
Tel: (+36) 1 487 6220
Benelux 
Tel: (+31) 0347 325 200
Central Africa 
Tel: (+353) 91 702 287
Czech & Slovak Rep. 
Tel: (+420) 2 4144 2404
Denmark 
Tel: (+45) 70 27 01 58
East Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Finland 
Tel: (+358) 2 2444 745

France 
Tel: 0805 110 053
Germany 
Tel: 0800 101 0067
Greece 
Tel: (+30) 210 727 9221
Hungary & South-Eastern Europe
Tel: (+36) 1 272 4000  
Ireland (Dublin)
Tel: (+353) 1 8486033
Israel
Tel: (+972) 9 830 5558 252
Italy 
Tel: 800 905 821
Middle East 
Tel: (+971) 4 3433 404

Moscow 
Tel: (+7) 495 929 9095
North Africa 
Tel: (+33) 1 41 90 5239
Norway 
Tel: (+47) 6675 8646
Novosibirsk 
Tel: (+7) 3832 277 999
Poland 
Tel: (+48) 22 666 0011
Portugal 
Tel: (+351) 21 850 41 00
South Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414
Service: 0861 272 877

Spain 
Tel: 800 099 340
Sweden 
Tel: (+46) 8 564 826 00 
(+46) 0200 89 52 83
Switzerland 
Tel: (+41) 56 437 62 62
Turkey
Tel: (+90) 216 362 0000
Service : 0800 261 21 35
UK
Tel: 0800 2799 254
Ukraine 
Tel: (+380) 44 494 21 07
West Africa 
Tel: (+27) 11 465 5414 
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