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Messzemenően az igényekre tervezve – BladeUPS a magas hatásfokú 
adatközpontok és virtuális szerverek részére 
 
MORGES, Svájc. Eaton Corporation, a divizionálisan működő ipari gyártó bemutatja a 

moduláris BladeUPS berendezését. Ezt a 3-fázisú UPS-t speciálisan a kis- és közepes 

méretű adatközpontokhoz tervezték a nagy beépítési sűrűségű szerverek és 

számítástechnikai berendezések védelmére. Ezt a szünetmentes energiaellátó berendezést 

könnyű beszerelni, használni és a növekvő energiaigényeknek megfelelően  modulárisan 

bővíteni. Kiegészíti az Eaton meglevő, IT számára készülő UPS-kínálatát és ideálisan 

illeszkedik az IT disztribútorok és viszonteladók termékkínálatába. 

 

Eaton úgyszintén kínál előre összeállított, könnyen konfigurálható áramellátás-védelmi 

megoldásokat szerverszobák, valamint kis- és közepes méretű adatközpontok számára. 

Ezek a “polcról levehető” megoldások minden eszközt tartalmaznak, amik egy kis 

adatközpont számára szükségesek. A csomagok hat teljesítmény méretben, XS-től XXL-ig 

állnak rendelkezésre.  

 

Kompakt hatásfok  

 

A moduláris BladeUPS speciálisan adatközponti információtechnológiai berendezések 

számára került kialakításra, és megbízható energiaellátást, továbbá a növekvő 

teljesítményigényekhez igazodó, egyszerű bővíthetőséget kínál. A BladeUPS 98%-os 

hatásfokával minimalizálja a működési költségeket. A teljesítmény tartomány 12 kW-tól 60 

kW N + 1 konfigurációig terjed, amely elérhető egy önálló szabványos 19-collos rack 
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szekrénybe építve is. A kapacitás építőkocka módjára növelhető a 12 kW 6U modulokat 

kombinálva.  

 

“A moduláris megközelítés annyit jelent, hogy az adatközpontok infrastruktúrája nem 

kizárólag a ma igényeihez alkalmazkodva kerül kialakításra, hanem a jövő 

teljesítményigényeinek megfelelő növekedésre skálázva, így segíti ellenőrizni és kordában 

tartani az adatközpontok létesítésének beruházási ráfordításait”, mondja Stefan Coote, az 

Eaton kis- és közepes adatközponti megoldásainak vezetője. “A modulok száma nőhet, vagy 

változhat a konlfiguráció, ahogy a kívánalmak változnak. És ha át kell helyezni az IT 

berendezést, a BladeUPS egyszerűen átrendezhető és máris használatara kész.”  

 

Az Eaton BladeUPS helyet és pénzt takarít meg  - felállítási alapterülete 70%-al kisebb, mint 

a versenytárs termékeké, és a 60 kW N + 1 megoldás öt év alatt több, mint 24 000 EUR 

megtakarítást tesz lehetővé kizárólag az energia költségekben. 

 

Előre összeállított megoldásokat a felmerült igények kielégítésére tervezték 

 

Eaton a szerverszobák, kis- és közepes adaközpontok számára az előre összállított, 

könnyen konfigurálható áramvédelmi megoldások széles skálját kínálja. Ezek a “polcról 

levehető” megoldások minden eszközt tartalmaznak, ami egy kis adatközpont működéséhez  

szükséges, tartalmazzák az UPS-t, az áramelosztó modulokat, a tokozást és a 

távfelügyeletet eszközeit. A csomagok hat teljesítmény-méretben állnak rendelkezésre. Az L, 

XL és XXL megoldások tartalmazzák az Eaton BladeUPS-t, illeszkedve az igényelt 12 kW-tól 

60 kW N + 1 terjedő teljesítménysávhoz.  

 

“Ezek az előre összeállított adatközponti megoldások nagyon hatékonyak, kombinálva a 

csúcstechnológiát az egyszerűen konfigurálható “mindent egy helyen” kínáló megoldással.” 

modja Coote. “Továbbá, hogy könnyebben vásárolható és használható legyen, ezek a 

“csatlakoztatsd és használd”-csomagok rendkívül rugalmasak és könnyen illeszthetőek a 

környezet változásaihoz.” 

 

“A BladeUPS és az előre összeállított adatközponti csomagok is egyaránt tökéletesen 

használhatóak az Eaton virtualizációt szolgáló és egyedülálló Intelligent Power® szoftver 

megoldásaival, elegáns IT megoldás kínálatát nyújtva a disztribútorok és viszonteladók 

számára,” vonja le a következtetést Coote. 
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Ezen előre összeállított megoldások készülékeit szerelésre előkészítve, együtt szállítjuk. A 

készülékek az igények növekedésével kiegészíthetőek ill. kicserélhetőek. Az Eaton 

BladeUPS-ek és az előre összeállított adatközponti megoldások elérhetőek az Eaton IT 

disztribútorainál. 

 

További információkért látogasson el honlapunkra: www.eaton.com/powerquality. 

 

Az Eaton Electrical Sector üzletága az energiaelosztás, minőségi áramellátás, vezérlés  

automatizálás és felügyelet termékeinek globális vezető szállítója. Az Eaton teljeskörű 

műszaki szolgáltatásaival ügyfélközpontú PowerChain Management® megoldásokat nyújt 

adatközpontok, ipari létesítmények, intézmények, kormányzati szervek, közintézmények, 

kereskedelmi intézmények, lakossági, IT, kritikus alkalmazások, alternatív energia és OEM 

piaci igények kielégítésére világszerte. A PowerChain Management® megoldások 

hozzásegítik a vállalkozásokat a fenntartható fejlődés és versenyképesség megőrzéséhez, 

mely által a villamosenergia-rendszert mint stratégiai, integrált eszközt annak teljes 

életciklusa során proaktívan menedzseli, így nagyobb biztonságot, nagyobb 

megbízhatóságot és energiamegtakarítást eredményez. További információkért kérjük, 

látogasson el honlapunkra: www.eaton.com/electrical. 

 

A széleskörű áramellátási megoldásokat kínáló Eaton Corporation forgalma 2010-ben 13,7 

milliárd dollár volt. A 2011-ben fennállásának 100. évfordulóját ünneplő Eaton vezető 

vállalatnak számít a minőségi elektromos áramellátási, elosztási és vezérlési rendszerek, az 

ipari, autóipari és légi járművek folyadékalapú áramrendszerei, a járművek légkondicionáló 

berendezései, polgári és katonai célú légijárművek üzemanyagellátó, hidraulikus és 

pneumatikus rendszerei, az erőátviteli megoldások valamint a gazdaságos és biztonságos 

üzemanyag felhasználást biztosító intelligens rendszerek területén. Az Eaton hozzávetőleg 

70.000 alkalmazottat foglalkoztat és több mint 150 országban értékesíti termékeit. További 

információért, kérjük látogasson el a honlapunkra:  www.eaton.com. 

### 

 


