
Spoločnosť Huawei Technologies Vám ponúka riešenia, s ktorými budú Vaše datacentrá energeticky úsporné, spoľahlivé a
jednoducho manažovateľné. 
Spoľahnite sa na výkonné UPS či technicky dokonalé a úsporné Li-Ion záložné zdroje, chladenie a klimatizáciu ako nevyhnutný
prvok  pre infraštruktúru kvalitných datacentier.  
Celý systém je zároveň prehľadne riadený jednotným user-friendly rozhraním NetEco. 

HUAWEI  Digital  Power

YOUR VALUE ADDED DISTRIBUTOR

SmartLi UPS UPS2000 Series

Spoľahlivý, voľne stojaci napájací systém, ktorý je určený pre
menšie riešenia, v rozsahu od 1kVA až do 10 kVA. 

Online dvojitá konverzia, s možnosťou rozšírenia o
monitorovacie komponenty, snimača vlhkosti, teploty a rackovú
montáž. 

Certifikácia Star Energy zabezpečuje až 96% účinnost v bežnom
režime.

Smart Cooling
products

Huawei UPS2000 – A Series Huawei UPS2000- G Series UPS

Online UPS s dvojitou konverziou, pre bezpečné a spoľahlivé
zabezpečenie výkonu, ktorý je určený primárne pre malé
datacentrá, kancelárie, obchody a stredne veľké prevádzky. 

Modulárny dizajn umožnuje zvačšovať výkon podľa požiadaviek
zákazníka. 

Dostupný je v rackovej aj vežovej konfigurácii, úsporný dizajn 
 šetrí miesto na inštalácii.
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Váš predajca:

UPS5000 – A Series Huawei UPS5000  Series 

Huawei UPS5000 – E Series – od 25 kVA do 800 kVA
Huawei UPS5000 – S Series  - od 50 kVA do 800 kVA
Určené pre stredné a veľké datacentrá.

Modulárna architektúra umožnuje zvyšovať výkon podľa
požiadaviek zákazníka a prispôsobiť sa zväčšovaniu datacentra. 

Technológia hibernácie výrazne znižuje spotrebu energií a šetrí
náklady na správu.

UPS5000 – A Series  - od 30 kVA do 800 kVA
UPS5000 A Series rada je špeciálne určená pre stredné a veľké
datacentrá, riadiacie centrá, školiace a sledovacie uzly, kde je
vyžadovaný vysoký stupeň ochrany a bezvýpadková spoľahlivá
prevádzka.

Inteligentný sieťový manažment dokáže poskytnúť informácie v
reálnom čase pre dôveryhodné rozhodovanie. Vysoká účinnost
až 96% šetrí životné prostredie a vstupné náklady na energiu.

HUAWEI Digital Power

KONTAKTUJTE NÁS 

Huawei UPS2000 – A Series SmartLi UPS

Integrácia inteligentnej digitálnej technológie a elektroniky
vytvára kategóriu SmartLi UPS solution. 

Unikátna technológia LFP (Lithium Iron Phospate)
neprodukuje škodlivé a výbušné látky, zároveň znižuje náklady
na vetranie a klimatizáciu priestorov datacentier. 
 
Podpora starších a novších riešení znižuje dodatočné kapitálové
naklady šetrí ďalšie investície. Dlhá životnosť nasadených batérií
znižuje celkové náklady na vlastníctvo.  
 
Li-Ion batérie sa stávajú prvou voľbou pre datacentrá pri voľbe
spoľahlivého zabezpečenia dodávok energie. 
Zabezpečia: 
70% menej plochy pre inštaláciu riešenia
70% úspora hmotnosti
2 – 3x dlhšia životnosť
3 až 10x rýchlejší cyklus nabitia a vybitia 

Huawei NetCol 8000

NetCol 8000 je interiérové vodné chladenie. Integruje vodné
chladenie, vodné pumpy a rozvody. 

Ide o modulárne riešenie pre výkony od 62 kW až po 253 kW. 

Huawei NetCol 8000 je vhodný pre datacentrá, ISP, záložné
centrá, finančné a vládne inštitúcie. 

Prefabrikácia komponentov zaručuje rýchle nasadenie bez
zvláštnych požiadaviek na ľudskú silu. 

Huawei NetCol 8000- A in Room Air

Huawei NetCol 8000- A in Room Air predstavuje interiérové
chladenie a klimatizáciu pre malé a stredne veľké datacentrá,
centrá distribúcie energií, počítačové miestnosti či riadiace
kancelárie.

Základom je vysoko efektívny invertný kompresor,
elektronicky riadené ventilátory a ventily. 

Zabezpečí Vám úsporu až 30% energie oproti starším
riešeniam. 

Systém umožňuje výmenu vzduchu az 3600 m3/h.


