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Produkty firmy APC eliminują 
przestoje przy minimalnym 
udziale personelu
 Jaki jest rodzaj działalności Pana firmy? 
 Brother International Corporation jest jednym z najważniejszych 
dostawców produktów do zastosowań domowych i biurowych. W naszej 
ofercie znajdują się drukarki wielofunkcyjne, faksy, metkownice i inne 
elektroniczne urządzenia biurowe. 

 Ile mniej więcej może kosztować firmę potencjalny przestój? 
 Operacje dotyczące magazynu są obsługiwane z Memphis, dane działu 
zadań i rozwoju są przechowywane tutaj, a dane dotyczące produkcji 
są rozsyłane z naszych baz danych. Ciężko określić rząd wielkości, ale 
przestój może spowodować powstanie ogromnych kosztów. 

 Które rozwiązanie firmy APC wybrał Pan dla zakładu w Memphis? 
 Firma APC zaleciła zastosowanie nowego systemu InfraStruXure®. 
To rozwiązanie jest dla nas atrakcyjne z kilku względów: zapewnia 
wymaganą nadmiarowość mocy oraz umożliwia wymianę komponentów 
sprzętowych bez przerywania działania systemu. 

 Które zalety systemu InfraStruXure okazały
się najbardziej przydatne? 
 Zanim zaczęliśmy korzystać z systemu InfraStruXure, działaliśmy 
trochę na oślep. Doceniamy możliwość monitorowania zasilania i 
warunków otoczenia na poziomie szaf za pomocą oprogramowania 
APC InfraStruXure Central oraz możliwość określenia obciążenia w 
poszczególnych częściach układu. Nie dysponujemy całodobową 
kontrolą sprawowaną przez pracowników, więc doceniam także funkcję 
powiadomień o zdarzeniach sieciowych. 

 Czy to rozwiązanie wpisuje się w strategię rozwoju Pana firmy? 
 Oczekujemy ciągłej pracy urządzeń, a skalowalność systemu 
InfraStruXure jest zgodne ze strategią rozbudowy w miarę rozwoju. 
Opinie o wysokiej jakości sprzętu APC dają nam dodatkowo poczucie 
bezpieczeństwa i pewności działania. 

 Informacje o działaniach firmy APC® by Schneider Electric na rzecz 
rozwiązywania problemów klientów z serwerowniami można znaleźć w 
witrynie   www.apc.com. 

PROFIL KLIENTA   

 Imię i nazwisko:   Bill McAllister 

 Stanowisko:   główny inżynier ds. systemów 

 Nazwa firmy:   Brother International Corporation 

 Największe wyzwanie:    eliminacja kosztownych 
przestojów w środowiskach 
bezobsługowych 

Aktywne   monitorowanie i zarządzanie
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Aktywne   monitorowanie i zarządzanie
Twoja serwerownia jest środowiskiem aktywnym

K  onsolidacja, zasilanie z sieci Ethernet (PoE), wirtualizacja — te trendy 
rozwoju infrastruktury informatycznej sprawiają, że tradycyjne serwerownie 
stają się coraz bardziej złożone, umożliwiają zarządzanie zdalne i służą 

do zastosowań o znaczeniu krytycznym, przy czym dąży się do uzyskania coraz 
większej sprawności. Tymczasem cele ogólne i codzienne czynności pozostają 
bez zmian. Powstaje pytanie, w jaki sposób ograniczyć przestoje, zwiększyć 
dostępność i wdrożyć te nowe technologie, nie wprowadzając drastycznych 
zmian w budżecie? Odpowiedź można uzyskać natychmiast — wystarczy 
wybrać dostosowane do swoich potrzeb wyposażenie serwerowni fi rmy APC® by 
Schneider Electric. Nasze modułowe, łatwe w instalacji rozwiązania umożliwiają 
wdrożenie odpowiedniego środowiska IT, stanowiącego odpowiedź na obecne 
i przyszłe potrzeby bez generowania niepotrzebnych kosztów związanych z 
procesem. Oznacza to wygodniejszy sposób oceny wymagań dotyczących 
zasilania i gwarantuje dostępność w dowolnym czasie. Dzięki temu można także 
uzyskać możliwość łatwiejszego monitorowania zagrożeń fi zycznych. Przede 
wszystkim jednak użytkownicy w kontrolowany sposób budują środowisko o 
wysokiej gęstości. Poza tym, czy warto, modernizując serwery z zastosowaniem 
najnowszych technologii, korzystać ze starej infrastruktury do ich ochrony? Nie 
trzeba się o to martwić. Przygotowaliśmy szeroką ofertę zarówno dla małych 
fi rm, jak i oddziałów dużych korporacji. Obejmuje ona zasilacze UPS, systemy 
chłodzenia oraz akcesoria zwiększające poziom ochrony przed przestojami. Aby 
uzyskać odpowiedni stopień zabezpieczeń, sieć musi w aktywny sposób chronić 
serwerownie o znaczeniu krytycznym: 

 n    Monitorowanie warstwy fi zycznej 
 Informacje o miejscach występowania 
podwyższonej temperatury, zawartości kurzu, 
wilgotności i innych niebezpiecznych czynników 
w obrębie serwerowni oraz wizualna kontrola 
osób przebywających w pobliżu szaf. 

 n    Zapewnianie dostępności 
 Określanie problemów z zasilaniem przed ich 
wystąpieniem za pomocą zaawansowanego 
oprogramowania zgodnego z infrastrukturą 
fi zyczną w celu przewidywania problemowych 
obszarów systemu. 

 n    Zarządzanie parametrami środowiska 
 Natychmiastowe powiadomienia o 
odchyleniach temperatury przesyłane 
z wydajnego klimatyzatora rzędowego 
zamontowanego w szafi e. 

 n    Zabezpieczenie zasilania 
 W fi rmach na całym świecie działa ponad 
10 milionów zainstalowanych zasilaczy 
Smart-UPS® — Ty także możesz polegać 
na urządzeniach fi rmy APC do 
zabezpieczania zasilania. 
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P unkty krytyczne serwerowni są powiązane ze sobą podobnie jak 
komponenty systemu — problem z chłodzeniem może wpłynąć na 
występowanie problemów z zasilaniem, podczas gdy rzeczywistym 

źródłem kłopotów jest nieprawidłowa konfiguracja szafy lub obudowy. Produkty 
firmy APC zapewniają łatwy wgląd w parametry pracy serwerowni, umożliwiając 
monitorowanie sprzętu i uzyskiwanie wartości parametrów z sekundową 
dokładnością. Dzięki temu można efektywnie zarządzać środowiskiem, 
zarówno zdalnie, jak i z poziomu szafy. Użytkownik czerpie korzyści z takiego 
kompleksowego rozwiązania, a jednocześnie może łatwo dodawać komponenty 
systemu, dostosowując stopień rozbudowania do budżetu.

Kompleksowe monitorowanie systemu
n  Urządzenia Netbotz® z czujnikami zapewniają natychmiastowe informowanie 

o awarii klimatyzacji, pożarach, cieknących rurach, dymie, skraplaniu pary 
wodnej oraz innych zagrożeniach umożliwia podjęcie działań w odpowiedzi na 
zaistniałe problemy, zanim okażą się one katastrofalne w skutkach. Kolorowe 
nagranie wideo z kamery urządzenia NetBotz pokaże rzeczywistą przyczynę 
problemu.

n  Karty Network Management Card przypisują znajdującym się w sieci 
zasilaczom UPS oraz klimatyzatorom InfraStruXure® adresy IP, które 
umożliwiają kontrolowanie parametrów, takich jak prędkość wentylatora czy 
czas podtrzymania oraz zdalne i bezpieczne zarządzanie tymi elementami za 
pośrednictwem przeglądarki internetowej, wiersza poleceń lub protokołu SNMP.

n  Oprogramowanie InfraStruXure Central to technologia umożliwiająca 
zarządzanie i udostępniające funkcje centralnej archiwizacji strumienia 
danych przesyłanego w czasie rzeczywistym z urządzeń należących do 
infrastruktury informatycznej całej firmy. Szczegółowe informacje na temat 
naszej technologii można znaleźć na stronie 6.

Stała dostępność staje się normą
n  Dzięki wbudowanemu oprogramowaniu do zarządzania PowerChute® oraz 

funkcjom zarządzania zasilacze APC Smart-UPS® oraz Symmetra® przesyłają 
natychmiastowe powiadomienia o zdarzeniach krytycznych oraz umożliwiają 
reakcję w trybie zdalnym. Ponadto pełny zakres tych funkcji jest dostępny 
w modelach z topologiami „line interactive” i online z podwójną konwersją o 
modułowej, skalowalnej budowie. 

n  Zarządzane listwy zasilające firmy APC do montażu w szafie są zgodne z 
szeroką gamą zastosowań w serwerowniach, umożliwiając administratorom 
sprzętu IT wgląd oraz bieżącą kontrolę poboru mocy sprzętu montowanego 
w szafach. Niezależne sterowanie poszczególnymi gniazdami umożliwia 
ponowne uruchamianie zablokowanych urządzeń, a w przypadku wystąpienia 
zaniku zasilania pozwala na uruchamianie urządzeń w określonych odstępach 
czasowych w celu uniknięcia przeciążenia podczas przywracania zasilania.

Ściśle sprzężony układ chłodzenia i odprowadzania ciepła
n  W sprzęcie IT wrażliwym na warunki otoczenia z architekturą InRow® RD 

zastosowano ścisłe sprzężenie chłodzenia z wydzielanym ciepłem, co 
zapobiega recyrkulacji powietrza wylotowego. Ta obudowa o wysokiej 
sprawności umożliwia szybką instalację, a jej wentylatory o zmiennej 
prędkości oraz funkcja modulacji mocy znacznie obniżają koszty operacyjne.

n  System przejść powietrza w szafach APC Rack Air Containment System 
(RACS) jest odpowiedzią na problemy z chłodzeniem spowodowane przez 
stosowanie wysokiej gęstości mocy w środowiskach IT uważanych za 
bezpieczne. System modułów jest zgodny z obudowami APC NetShelter® 
SX oraz klimatyzatorami InRow. Umożliwia on kierowanie strumienia 
powietrza przez klimatyzator, w którym strumień jest chłodzony.

Rozwiązania firmy APC dla serwerowni: 
Kompleksowe podejście do zarządzania

P
D

U

Urządzenie NetBotz®  
Urządzenie 
montowane na 
ścianie lub w 
szafie, rejestrujące 
temperaturę, 
wilgotność, przepływ 
powietrza itd. 
Kamera wideo 
rejestruje czynności 
wykonywane przez 
osoby w pobliżu szafy.

InRow RD

Zarządzana listwa 
zasilająca do 
montażu w szafie  
Urządzenie 
montowane z tyłu 
szafy, umożliwiające 
indywidualne 
sterowanie 
gniazdami z 
dowolnego miejsca 
w sieci, ponowne 
uruchamianie 
zablokowanych 
serwerów lub 
przełączników.

System prowadzenia kabli — konstrukcja 
umożliwiająca odpowiednią organizację kabli 
zasilania i transmisji danych w szafie.

Symmetra®

Modułowa, nadmiarowa 
macierz zasilająca 
zapewnia skalowanie mocy 
i czasu pracy odpowiednio 
do wymagań dotyczących 
dostępności.

Zintegrowana 
klawiatura, monitor 
LCD, i mysz 
umożliwiają montaż 
przełącznika KVM 
z tyłu urządzenia w 
celu zmniejszenia 
kosztów 
konserwacji.
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Sterowanie 
parametrami 
zasilania
Monitorowanie 
warunków 
otoczenia
Zarządzanie
chłodzeniem

Kamera Netbotz® z czujnikami   
 Zapewnia dodatkowe funkcje 
monitorowania i wykrywania ruchu. 

 Urządzenie z czujnikami NetBotz  
 Monitoruje temperaturę, wilgotność, 
przepływ powietrza i natężenie 
dźwięku za pomocą wbudowanych 
czujników. 

InRow RD InRow RD

 System prowadzenia kabli   — konstrukcja 
umożliwiająca odpowiednią organizację kabli 
zasilania i transmisji danych w szafi e. 

Zarządzanie

Kompatybilne obudowy Netshelter ® 
zapewniają doskonałą wentylację z przodu 
oraz skalowalny układ wentylacji w przypadku 
występowania coraz większej gęstości ciepła. 

 Zasilacze Smart-UPS®   w 
pakiecie z oprogramowaniem 
do zarządzania zapewniają 
zdalne monitorowanie i kontrolę, 
a także ochronę danych o 
znaczeniu krytycznym przez 
dostarczanie niezawodnego 
zasilania spełniającego 
wymagania sieci. 

 System przejść powietrza w szafach  
 Modułowy układ przejść powietrza umożliwiający 
maksymalizację przewidywalności, mocy i 
sprawności chłodzenia. 
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 InRow® RD 
 Klimatyzator rzędowy z możliwością 
łatwej instalacji, dostępny w 
modelach chłodzonych powietrzem 
lub wodą lodową. 

 >     Produkty APC dla serwerowni umożliwiają przesyłanie w czasie 
rzeczywistym danych dotyczących zasilania, chłodzenia oraz 
warunków otoczenia w istniejącej sieci IP. Parametry te można 
sprawdzać zdalnie na ekranie monitora. 
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O  programowanie InfraStruXure® Central to skuteczny sposób 
zarządzania infrastrukturą fi zyczną przez utworzenie 
centralnego magazynu danych o znaczeniu krytycznym, 

dotyczących zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia. To centralne 
archiwum jest dostępne dla wielu platform sprzętowych i wielu 
użytkowników z dowolnego miejsca w sieci, dlatego użytkownik 
otrzymuje właściwy zakres dostępu do odpowiednich danych 
w sieci. Konsola jest łatwa w obsłudze, więc stanowi ona także 
zaawansowane narzędzie upraszczające zarządzanie infrastrukturą 
fi zyczną. Monitorowanie w czasie rzeczywistym, raporty zdefi niowane 
przez użytkownika, sieci prywatne, zaawansowana ochrona oraz 
natychmiastowe powiadomienia o awariach umożliwiają identyfi kację 
i rozwiązanie problemów o znaczeniu krytycznym wkrótce po ich 
wystąpieniu. W wyniku zmian zachodzących w przedsiębiorstwie 
można rozszerzyć możliwości platformy, dodając licencje urządzeń 
oraz funkcje monitorowania, a także moduły oprogramowania 
Capacity and Change Management. 

Centralne monitorowanie zasobów IT

 Usługa zdalnego monitorowania APC 
 Chcesz zarządzać zdalnie serwerownią, a nie 
masz wystarczającej ilości czasu lub pieniędzy? 

 n    Do wdrażania jako główny lub pomocniczy 
poziom wsparcia w celu przewidywania, 
śledzenia i rozwiązywania problemów 
dotyczących obiektu. 

 n    Ekonomiczne, łatwo dostępne rozwiązanie, 
niewymagające dodatkowego sprzętu. 

Lokalizacja 1

Lokalizacja 2

Lokalizacja 3

InfraStruXure Central 

 >     Śledzenie wszystkich urządzeń należących do infrastruktury, niezależnie 
od wielkości lub rozproszenia zasobów informatycznych fi rmy. 
Oprogramowanie InfraStruXure Central gromadzi i organizuje dane 
dotyczące zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia oraz prezentuje je 
w postaci jednego zbiorczego widoku.  
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 Korzyści z zastosowania programu InfraStruXure Central: 
 n    Monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym i 

natychmiastowe przesyłanie powiadomień umożliwiające 
szybką ocenę w sytuacjach krytycznych. 

 n    Obsługa urządzeń innych producentów — monitorowanie 
zgodnych z protokołem SNMP urządzeń sieciowych 
różnych fi rm. 

 n    Centrum dystrybucji alarmów pozwalające na dostęp do 
alarmów historycznych z kilku urządzeń za pośrednictwem 
jednej centralnej bazy danych. Alarmy można sortować 
według typów, dat, urządzeń i/lub grup urządzeń. 

 n    Raporty zaawansowane — użytkownicy mogą tworzyć 
raporty dotyczące dowolnego monitorowanego urządzenia, 
zapisywać raporty niestandardowe dla dowolnego punktu 
w czasie i zaplanować automatyczne tworzenie 
raportów okresowych. 

 n    Minimalizacja czasu reakcji w krytycznych sytuacjach 
dotyczących infrastruktury fi zycznej — otrzymywanie alarmów 
za pośrednictwem telefonów komórkowych (SMS), aplikacji 
sieci Web (metoda HTTP Post) oraz wiadomości e-mail. 

 n    Oprogramowanie dodatkowe do monitorowania zwiększa 
zakres kontroli zasobów informatycznych o znaczeniu 
krytycznym i tworzy scentralizowany magazyn z możliwością 
wyszukiwania wszystkich zdarzeń dotyczących monitorowania. 
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W iele możliwości wyboru — od układu serwerowni po technologie. 
Pracuj w ramach założeń budżetu. Instaluj i konfiguruj 
sprzęt bez problemów i przy minimalnej ingerencji w układ 

pomieszczenia. To tylko kilka obszarów, w których oferujemy nasze usługi. 
Oszczędzamy czas i pieniądze naszych klientów oraz wzmacniamy 
pozycję działu informatycznego jako niezawodnej części firmy. Nasze 
usługi wspierają każdy etap okresu eksploatacji serwerowni — od wczesnej 
fazy planowania po wymianę sprzętu. Każdy etap jest równie ważny jak 
kolejny — zapraszając nas do wzięcia udziału w procesie planowania, 
gwarantujesz sobie sukces w kolejnych etapach oraz solidną podstawę 
działań projektowych. Podobnie właściwa obsługa serwerowni jest jedynym 
sposobem zapewnienia właściwego działania sprzętu przy sprawności 
oczekiwanej od naszych produktów.

Dział Critical Power and Cooling Services firmy Schneider Electric: 
doświadczenie, z którego warto skorzystać 

Oferujemy między innymi następujące 
narzędzia i usługi:
n  Usługi badania i oceny miejsca pracy, w tym 

tworzenie niestandardowych raportów ze 
zoptymalizowanym planem obiektu, dostarczające 
niezbędnych informacji do projektowania obiektów 
o optymalnej sprawności.

n  Bezpłatne narzędzia do projektowania i 
planowania w trybie online, ułatwiające stworzenie 
serwerowni zgodnych z wymaganiami.

n  Od usług zarządzania projektami po 
koordynowanie projektu, ułatwianie komunikacji 
i zarządzanie budżetem projektu — gwarancja 
terminowego ukończenia projektu w ramach 
przydzielonego budżetu.

n  Pomoc w integracji sieci, przejściu od obecnej 
konfiguracji do nowego rozwiązania APC — 
od migracji serwerów i prowadzenia kabli po 
instalację i integrację oprogramowania.

n  Usługi konserwacji okresowej, w tym kontrola 
konstrukcji systemu w celu zapewnienia 
optymalnej sprawności i zapobiegania problemom.

n  Serwis na miejscu, w ramach którego inżynier 
serwisowy firmy APC możliwie jak najszybciej 
przybywa na miejsce w celu odszukania i 
rozwiązania problemu oraz zminimalizowania 
czasu przestoju.

n  Usługi całodobowego zdalnego monitorowania, 
zapewniające działanie systemu z  
optymalną sprawnością.
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Zalecane rozwiązania dla 
typowych scenariuszy klientów

Aby uzyskać szczegółowe dane techniczne i dodatkowe informacje o produktach firmy APC, odwiedź witrynę www.apc.com/products

Standardowa gęstość Wysoka gęstość Bardzo wysoka gęstość

Szafa Czterokolumnowa obudowa 
z ramą otwartą NetShelter®

•  Funkcje zaawansowanej dystrybucji zasi-
lania i prowadzenia kabli do zastosowań 
serwerowych, sieciowych i telekomunika-
cyjnych.

Obudowy NetShelter SX (42U, szer. 600 mm 
x gł. 1070 mm)
•  Niewielka szerokość umożliwia optymalizację 

ilości miejsca w serwerowni, a wysokość 42U 
umożliwia przenoszenie przez wejścia. 

Obudowy NetShelter SX 
(42U–48U, szer. 600 mm i 700 mm)
•  Funkcje zaawansowanego chłodzenia, dystrybucji 

zasilania i prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych 
i sieciowych.

Listwa zasilająca Monitorowana listwa zasilająca do 
montażu w szafie
•  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy 

z precyzyjną kontrolą.
• Monitorowanie poboru mocy.

Zarządzana listwa zasilająca do montażu  
w szafie
•  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy z 

precyzyjną kontrolą.
•  Zdalne monitorowanie poboru mocy i obciążeń 

na wyjściach. 

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafie
•  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy z  

precyzyjną kontrolą.
•  Zdalne monitorowanie poboru mocy i obciążeń  

na wyjściach. 

Zasilacz UPS Smart-UPS® (750–5000 VA)
•  Zawiera oprogramowanie do zarządzania 

PowerChute®.
•  Wersje wolnostojąca i zoptymalizowana 

do montażu w szafie.
• Dodatkowe możliwości zarządzania.

Smart-UPS RT (1 kVA–20 kVA)
• Skalowalny czas pracy.
• Do montażu w szafie/obudowie typu wieża.
•  Zintegrowana funkcja zdalnego zarządzania 

zasilaczami UPS dla wszystkich modeli 
powyżej 3 kVA.

Symmetra® LX (4–16 kVA)
•  Modułowa i nadmiarowa architektura zapewniająca 

skalowanie mocy i czasu pracy odpowiednio do 
wymagań dotyczących dostępności.

• Wbudowana funkcja zarządzania zasilaczami UPS.

Zarządzanie Karty Network Management Card:
•  Zdalne, bezpieczne zarządzanie 

dystrybucją zasilania, chłodzeniem i 
zasilaczami UPS za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, interfejsu 
wiersza poleceń lub protokołu SNMP.

InfraStruXure® Central
•  Gromadzi i organizuje dane dotyczące 

zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia, 
udostępniając użytkownikowi pojedynczy, 
zbiorczy widok oraz możliwości tworzenia 
raportów.

•  Monitorowanie urządzeń w czasie  
rzeczywistym i natychmiastowe przesyłanie 
powiadomień umożliwiające szybką ocenę 
w sytuacjach krytycznych.

Oprogramowanie InfraStruXure Central 
z modułami Capacity Manager i Change Manager
•  Gromadzi i organizuje dane dotyczące zasilania, 

chłodzenia i warunków otoczenia, udostępniając 
użytkownikowi pojedynczy, zbiorczy widok oraz 
możliwości tworzenia raportów.

•  Funkcje inteligentnego modelowania i analizowania 
proponują użytkownikom optymalną lokalizację urządzeń 
w nowym centrum danych oraz określają wpływ  
planowanych zmian.

Monitorowanie NetBotz® 200
•  Monitorowanie temperatury, 

wilgotności, zadymienia i innych  
parametrów pomieszczeń.

•  System monitoringu wideo w kolorach 
podstawowych.

Urządzenie NetBotz 320 z przełącznikiem 
montowanym w drzwiach
•  Monitorowanie temperatury, wilgotności, 

zadymienia, zakurzenia i innych  
parametrów szaf lub pomieszczeń.

•  System monitoringu wideo w kolorach 
podstawowych.

•  Możliwość dodawania kolejnych czujników 
i kamer.

System monitorowania pomieszczenia NetBotz 455 z 
dostępem do szafy
•  Monitorowanie temperatury, wilgotności, zadymienia, 

zakurzenia i innych parametrów szaf lub pomieszczeń.
• Zaawansowany system monitoringu wideo.
• Możliwość dodawania kolejnych czujników i kamer.

Chłodzenie System InRow®

•  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia 
z obciążeniem cieplnym, zapobiegając 
recyrkulacji powietrza wylotowego do 
urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia.

System InRow
•  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia 

z obciążeniem cieplnym, zapobiegając 
recyrkulacji powietrza wylotowego do 
urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia.

System InRow RD z układem przejść
•  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia z obciążeniem 

cieplnym, zapobiegając recyrkulacji powietrza 
wylotowego do urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia.

•  Reguluje przepływ i chłodzi powietrze wylotowe, co 
umożliwia maksymalizację przewidywalności, mocy i 
sprawności chłodzenia.

Dostęp do 
serwera

16-portowy analogowy przełącznik KVM 
dla wielu platform
•  Zarządzanie wieloma serwerami przy 

użyciu tylko jednej klawiatury, monitora 
i myszy.

Monitor LCD z klawiaturą i myszą do 
montażu w szafie
•  Zintegrowana klawiatura, monitor LCD o 

przekątnej 15 lub 17 cali i mysz umożliwiają 
montaż przełącznika KVM z tyłu urządzenia 
w celu zmniejszenia kosztów konserwacji.

Monitor LCD z klawiaturą i myszą do montażu w szafie, 
serwery portów konsoli
•  Zintegrowana klawiatura, monitor LCD i mysz 

umożliwiają montaż przełącznika KVM z tyłu 
urządzenia w celu zmniejszenia kosztów konserwacji.

•  Zdalne zarządzanie serwerami i innymi urządzeniami z 
funkcjami dostępu, monitorowania działań, rejestrowania 
zdarzeń i konfiguracji automatycznej.
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Listwy zasilające

Monitorowana listwa zasilająca 
do montażu w szafi e

Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafi e

 Standardowa gęstość  Wysoka gęstość  Bardzo wysoka gęstość 

 Szafa  Czterokolumnowa obudowa 
z ramą otwartą NetShelter® 
 •  Funkcje zaawansowanej dystrybucji zasi-

lania i prowadzenia kabli do zastosowań 
serwerowych, sieciowych i telekomunika-
cyjnych. 

 Obudowy NetShelter SX (42U, szer. 600 mm 
x gł. 1070 mm) 
 •  Niewielka szerokość umożliwia optymalizację 

ilości miejsca w serwerowni, a wysokość 42U 
umożliwia przenoszenie przez wejścia.  

 Obudowy NetShelter SX 
(42U–48U, szer. 600 mm i 700 mm) 
 •  Funkcje zaawansowanego chłodzenia, dystrybucji 

zasilania i prowadzenia kabli do zastosowań serwerowych 
i sieciowych. 

 Listwa zasilająca  Monitorowana listwa zasilająca do 
montażu w szafi e 
 •  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy 

z precyzyjną kontrolą.
• Monitorowanie poboru mocy. 

 Zarządzana listwa zasilająca do montażu 
w szafi e 
 •  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy z 

precyzyjną kontrolą.
•  Zdalne monitorowanie poboru mocy i obciążeń 

na wyjściach.  

 Zarządzana listwa zasilająca do montażu w szafi e 
 •  Sterowanie zasilaniem na poziomie szafy z 

precyzyjną kontrolą.
•  Zdalne monitorowanie poboru mocy i obciążeń 

na wyjściach.  

 Zasilacz UPS  Smart-UPS® (750–5000 VA) 
 •  Zawiera oprogramowanie do zarządzania 

PowerChute®.
•  Wersje wolnostojąca i zoptymalizowana 

do montażu w szafi e.
• Dodatkowe możliwości zarządzania. 

 Smart-UPS RT (1 kVA–20 kVA) 
 • Skalowalny czas pracy.
• Do montażu w szafi e/obudowie typu wieża.
•  Zintegrowana funkcja zdalnego zarządzania 

zasilaczami UPS dla wszystkich modeli 
powyżej 3 kVA. 

 Symmetra® LX (4–16 kVA) 
 •  Modułowa i nadmiarowa architektura zapewniająca 

skalowanie mocy i czasu pracy odpowiednio do 
wymagań dotyczących dostępności.

• Wbudowana funkcja zarządzania zasilaczami UPS. 

 Zarządzanie  Karty Network Management Card: 
 •  Zdalne, bezpieczne zarządzanie 

dystrybucją zasilania, chłodzeniem i 
zasilaczami UPS za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej, interfejsu 
wiersza poleceń lub protokołu SNMP. 

 InfraStruXure® Central 
 •  Gromadzi i organizuje dane dotyczące 

zasilania, chłodzenia i warunków otoczenia, 
udostępniając użytkownikowi pojedynczy, 
zbiorczy widok oraz możliwości tworzenia 
raportów.

•  Monitorowanie urządzeń w czasie 
rzeczywistym i natychmiastowe przesyłanie 
powiadomień umożliwiające szybką ocenę 
w sytuacjach krytycznych. 

 Oprogramowanie InfraStruXure Central 
z modułami Capacity Manager i Change Manager 
 •  Gromadzi i organizuje dane dotyczące zasilania, 

chłodzenia i warunków otoczenia, udostępniając 
użytkownikowi pojedynczy, zbiorczy widok oraz 
możliwości tworzenia raportów.

•  Funkcje inteligentnego modelowania i analizowania 
proponują użytkownikom optymalną lokalizację urządzeń 
w nowym centrum danych oraz określają wpływ 
planowanych zmian. 

 Monitorowanie  NetBotz® 200 
 •  Monitorowanie temperatury, 

wilgotności, zadymienia i innych 
parametrów pomieszczeń.

•  System monitoringu wideo w kolorach 
podstawowych. 

 Urządzenie NetBotz 320 z przełącznikiem 
montowanym w drzwiach 
 •  Monitorowanie temperatury, wilgotności, 

zadymienia, zakurzenia i innych 
parametrów szaf lub pomieszczeń.

•  System monitoringu wideo w kolorach 
podstawowych.

•  Możliwość dodawania kolejnych czujników 
i kamer. 

 System monitorowania pomieszczenia NetBotz 455 z 
dostępem do szafy 
 •  Monitorowanie temperatury, wilgotności, zadymienia, 

zakurzenia i innych parametrów szaf lub pomieszczeń.
• Zaawansowany system monitoringu wideo.
• Możliwość dodawania kolejnych czujników i kamer. 

 Chłodzenie  System InRow® 

 •  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia 
z obciążeniem cieplnym, zapobiegając 
recyrkulacji powietrza wylotowego do 
urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia. 

 System InRow 
 •  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia 

z obciążeniem cieplnym, zapobiegając 
recyrkulacji powietrza wylotowego do 
urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia. 

 System InRow RD z układem przejść 
 •  Zapewnia ścisłe sprzężenie chłodzenia z obciążeniem 

cieplnym, zapobiegając recyrkulacji powietrza 
wylotowego do urządzeń IT wrażliwych na warunki 
otoczenia.

•  Reguluje przepływ i chłodzi powietrze wylotowe, co 
umożliwia maksymalizację przewidywalności, mocy i 
sprawności chłodzenia. 

 Dostęp do 
serwera 

 16-portowy analogowy przełącznik KVM 
dla wielu platform 
 •  Zarządzanie wieloma serwerami przy 

użyciu tylko jednej klawiatury, monitora 
i myszy. 

 Monitor LCD z klawiaturą i myszą do 
montażu w szafi e 
 •  Zintegrowana klawiatura, monitor LCD o 

przekątnej 15 lub 17 cali i mysz umożliwiają 
montaż przełącznika KVM z tyłu urządzenia 
w celu zmniejszenia kosztów konserwacji. 

 Monitor LCD z klawiaturą i myszą do montażu w szafi e, 
serwery portów konsoli 
 •  Zintegrowana klawiatura, monitor LCD i mysz 

umożliwiają montaż przełącznika KVM z tyłu 
urządzenia w celu zmniejszenia kosztów konserwacji.

•  Zdalne zarządzanie serwerami i innymi urządzeniami z 
funkcjami dostępu, monitorowania działań, rejestrowania 
zdarzeń i konfi guracji automatycznej. 

Karta zarządzająca 
Network Management 
Card z monitorowaniem 
warunków otoczenia

Oprogramowanie 
InfraStruXure 
Central® z modułami 
Capacity Manager i 
Change Manager

Zarządzanie

Monitor LCD 
z klawiaturą 
i myszą do 
montażu w 
szafi e, serwer 
portów konsoli

Przełącznik KVM

Dostęp do serwera

Kamery i monitory pomieszczeń NetBotz®

Czterokolum-
nowa obudowa 
z ramą otwartą 
NetShelter®

Obudowa szafy 
NetShelter® SX

Szafy

Zasilacze UPS

Smart-UPS® Smart-UPS® RT Symmetra® LX

Chłodzenie

*dostępne w trzecim kwartale 2008 r.

InRow® RD*
InRow® RP
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System InRow® RD: przewidywalne 
rozwiązanie dla nieprzewidywalnego 
środowiska

R  ozmiar, elastyczność, funkcjonalność — każdy z tych aspektów systemu InRow 
RD dostosowano z myślą o wyposażeniu serwerowni, jej rozbudowie oraz 
bezproblemowym wdrożeniu środowiska o wysokiej gęstości.

Rewolucyjna architektura Close Coupled Cooling™ tego systemu o wysokiej 
sprawności energetycznej także ułatwia utworzenie takiego środowiska. System InRow 
RD wychwytuje gorące powietrze wylotowe bezpośrednio ze sprzętu IT zamiast na 
końcu rzędu lub w osobnej lokalizacji — dzięki temu chłodzenie staje się bardziej 
przewidywalne. Funkcje oszczędzania energii w postaci wentylatorów o zmiennej 
prędkości, modulacji mocy czy budowie rzędowej pozwalają obniżyć koszty operacyjne. 

 Inne korzyści z zastosowania systemu InRow RD: 
 n   Wbudowana pompa skroplin zapewniająca ciągłość działania. 

 n   Wentylatory o zmiennej prędkości z możliwością wymiany podczas pracy. 

 n    Możliwość monitorowania parametrów prądu oraz dostępnej wydajności 
chłodzenia w czasie rzeczywistym. 

 n   Powiadamianie o przewidywanych awariach. 

 n   Odprowadzanie 10 kW ciepła bez udziału cieczy. 

 n   Wbudowane funkcje zarządzania. 

 n   Możliwość wyboru rozwiązania z chłodzeniem cieczą lub powietrzem. 

Współpracuje 
z systemem 

InfraStruXure®

Przepływ powietrza w systemie InRow RD

 >     System InRow RD zapewnia 
ukierunkowany i przewidywalny 
tor przepływu chłodzenia dla 
pomieszczeń bez urządzeń 
klimatyzacyjnych; może też działać 
jako uzupełnienie nadmiernie 
obciążonych systemów.  

Gorące powietrze ze 
sprzętu IT jest kierowane 
do systemu za pomocą 
wentylatorów o zmiennej 
prędkości.

Chłodnica pochłania 
ciepło z powietrza.

Zimne powietrze jest 
doprowadzane 
do rzędu lub 
pomieszczenia.
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P otrzebujesz więcej informacji o 
jednym z naszych produktów? 
Chcesz dowiedzieć się, jak 

nasze rozwiązanie radzi sobie w 
praktyce? Chcesz zobaczyć, jak działa 
urządzenie NetBotz®?

Narzędzia firmy APC w trybie online, 
dokumenty techniczne oraz kursy online 
dostarczą informacji niezbędnych do 
podejmowania właściwych decyzji oraz 
przemyślanych inwestycji.

n  ZAPOZNAJ SIĘ. . . z materiałami APC w trybie online
Firma APC udostępnia narzędzia w trybie online, które pomagają w 
określaniu wymagań klientów oraz wybieraniu sprzętu:
 •  Galeria InfraStruXure® Design Reference Gallery  

Bezproblemowe rozpoczęcie projektowania serwerowni.  
Wyświetlanie w trybie online „projektów referencyjnych”  
spełniających określone kryteria. 
 
www.apc.com/products/infrastruxure/designgallery 

 •  Selektory w trybie online  
Narzędzia firmy APC do wyboru opcji modernizacji w trybie 
online proponują produkty odpowiadające wymaganiom klientów, 
oszczędzając czas.  
 
Wszystkie narzędzia są dostępne na karcie „Selektory” na górnym 
pasku menu w witrynie www.apc.com. 

 •  Testowanie rozwiązań  
Prezentacja funkcji oczekiwanych od produktów produktów, takich 
jak InRow® SC, InfraStruXure Central i NetBotz 500 w działaniu, z 
obrazami na żywo przesyłanymi na pulpit. 
 
http://testdrive.apc.com

n  PRZECZYTAJ. . . wyniki badań centrów danych 
przeprowadzonych przez Centrum badań firmy APC
Skorzystaj z ponad 100 ciekawych dokumentów White Paper o różnej 
tematyce — od strategii rozwiązywania problemów związanych ze 
środowiskiem po praktyczne porady dotyczące obsługi serwerowni,  
na przykład: 

 •  Korzyści finansowe z modułowej i przenośnej infrastruktury  
centrum danych (115) 

 •  Jak uniknąć kosztów związanych z nadmierną wielkością instalacji  
w centrum przetwarzania danych (37) 

 •  Wskazówki na temat prowadzenia okablowania w szafach  
NetShelter® SX (137)

n  POSŁUCHAJ. . . wskazówek technicznych w formie podkastu
To może być najwydajniej spędzone 20 minut w całym tygodniu. Dzięki wielu 
dostępnym podkastom o tematyce technicznej można posłuchać zdania 
specjalistów na temat najnowszych rozwiązań największych problemów: 

 •  Dziesięć kroków do rozwiązania problemów z chłodzeniem instalacji 
serwerów o dużej gęstości (42) 

 •  Możliwości zasilania szaf w środowiskach o dużej gęstości  
mocy (29) 

 •  Omówienie wyłączników EPO oraz zagrożeń związanych z  
przestojami (22) 
 
Odwiedź portal z podkastami firmy APC pod adresem  
www.apc.com/podcast.

n  NAUCZ SIĘ. . . program edukacyjny APC Data Center 
University® w trybie online
Kursy Data Center University (DCU) są dostępne w dowolnym miejscu i 
czasie. Obejmują najwyższej klasy szkolenia dla specjalistów z branży IT  
oraz analizy rzeczywistych przypadków. 

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę  
www.datacenteruniversity.com.

Twoje następne kroki
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Skandia została założona w 1855 roku i ma swoje 
korzenie w Szwecji - kraju kojarzonym z takimi 
wartościami jak solidność, stabilność i bezpieczeństwo. 
Na początku lat dziewięćdziesiątych Skandia zmieniła 
profil działania, przechodząc w kierunku ubezpieczeń 
na Życie i emerytalnych, oferując nowoczesne formy 
inwestowania kapitału. 

Zagwarantowanie klientom stałego dostępu do polis 
oraz zapewnienie pracownikom bezproblemowego 
procesowania wniosków, a także generowania nowych 
polis to kluczowe elementy sprawnego funkcjonowania 
firmy. Z tego powodu Skandia zdecydowała się 
zainstalować system zasilania gwarantowanego APC. 
Brak przerw w zasilaniu zapewnia płynność procesów 
biznesowych oraz możliwość niczym niezakłóconego 
inwestowania środków powierzonych przez klientów.

Najistotniejszymi kryteriami przy wyborze systemu 
zasilania gwarantowanego dla firmy Skandia, były 
niezawodność, możliwość szybkiej naprawy oraz 
nadmiarowość. - Mieliśmy możliwość dokładnego 
sprawdzenia zasilacza UPS APC Symmetra® w starej 
siedzibie. Okazało się, że w pełni odpowiada on 
naszym potrzebom – powiedział Igor Siemieniuk, IT 
Operations Director w firmie Skandia Życie TU S.A.- 
Żeby mieć pewność, że podejmujemy właściwą decyzję, 
porównaliśmy dostępne na rynku rozwiązania. APC 
wypadło w tym porównaniu najkorzystniej. Ponieważ 

zadaniem nowej serwerowni jest sprawne działanie 
przez najbliższe 10 lat, poza gwarancją nieprzerwanego 
zasilania zadbaliśmy również o jej odpowiednie chłodzenie 
oraz monitorowanie otoczenia. Także w tym przypadku 
zdecydowaliśmy się na rozwiązania APC. 

W związku ze zmianą siedziby oraz budową nowej 
serwerowni, Skandia zdecydowała się na dodatkowy 
zasilacz APC Symmetra, szafy 19“, system chłodzenia 
InRow oraz monitorowanie środowiska. Oferta ta 
została przygotowana w ramach APC InfraStruXure® - 
infrastruktury fizycznej dla środowiska IT.

APC InfraStruXure® gwarantuje płynność procesów biznesowych i stały dostęp do polis

Skandia Życie TU SA

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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