
                 
 
                   

 

 De intelligente oplossing voor uw 
netwerk servers 

De i-PDU 

stelt uw organisatie en kostbare 
apparatuur veilig tegen: 
- Het opstarten van apparatuur na 

spanningsuitval 
- Meten en monitoren van het verbruik van        

de apparatuur 

De oplossing 
 
Veel organisaties zijn afhankelijk van de prestaties 
die het IT-netwerk levert. Dit IT-netwerk draagt er 
zorg voor dat alle vereiste bedrijfsprocessen 
makkelijk en soepel verlopen, met als uitgangspunt 
een bedrijfsvoering met een normaal en functioneel 
verloop zonder ingewikkelde en vertragende 
factoren. 
 
De i-PDU is een uniek product waarmee u via een 
netwerkverbinding direct de status van uw 
apparatuur kunt opvragen. 
 
Met de mogelijkheid tot het meten en monitoren van 
het verbruik van de apparatuur en het inschakelen 
van apparatuur op basis van prioriteit is de i-PDU 
onmisbaar voor uw IT-netwerk 



Uniek in zijn soort ! 

Niet eerder op de markt gebracht: Een Power Distribution Unit die ervoor 
zorgt dat na spanninguitval uw apparatuur beschermt blijft. 

Eigenschappen van de i-PDU: 
 
Het opstarten van computersystemen in te stellen op 

basis van prioriteit en opgenomen vermogen 
Meting van het totale afgenomen vermogen per dag, 

week, maand en jaar per EIC. 
KWh meting totaal, sub en maand per EIC aansluiting. 
Verlicht display met functie push knoppen.. 
Beveiligd tegen overspanning ook per EIC aansluiting. 
Beveiligd tegen retourspanning. 
Voltage en ampère meting in 2 digitale cijfers achter de 

komma. 
12VDC omvormer en trafo voor aansluiting van de i-BOX* 

direct op de PDU. 
 

*i-BOX is een environmental system waarop de i-PDU 
aangesloten kan worden. Voor verdere informatie zie 
brochure i-BOX 

i-PDU met tweevoudige aansluitingen 

Display i-PDU 

i-PDU met meervoudige aansluitingen 

De i-PDU is eenvoudig te beheren met optioneel 
toegevoegde software 

zonder schriftelijke toestemming van RD-NetCom B.V. mag er geen tekst worden gebruikt in welke vorm dan ook. 
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