
iPDU’s - intelligente stekkerdozen
met IEC stopcontacten/stekkers, zwart

De intelligente stekkerdozen van Datwyler (iPDU’s) hebben 
invoegeenheden voor stopcontacten en voor schakelen evenals besturings- en 
uitvoermodules 
in een aluminium (Serie A) of een metalen behuizing (Serie B, C en D)

Versions
Materiaal nummer Artikel Gewicht [kg]

4110619 PDU121-0700A-EN 2 kg

4110620 PDU121-1204A-EN 2,5 kg

4110622 PDU141-1204A-EN 5 kg

4110621 PDU131-1604A-EN 3,5 kg

4110623 PDU131-1204B-EN 5,5 kg

4110624 PDU131-1806B-EN 7,5 kg

4110625 PDU151-1806B-EN 10 kg

4110626 PDU131-1204C-EN 5,5 kg

4110627 PDU131-1806C-EN 7,5 kg

4110628 PDU151-1806C-EN 10 kg

4110629 PDU131-1204D-EN 5,5 kg

4110630 PDU131-1806D-EN 7,5 kg

Beschrijving
De intelligente PDU’s (iPDU&rsquo;s) van Datwyler hebben de nieuwste ingebedde systeemtechnologie aangenomen en ondersteunen 
een breed scala aan protocollen, waaronder HTTP, SSL, DHCP, SNMP V1(V3), Modbus, Telnet, SMTP en NTP, opwaardering op afstand van 
firmware (remote firmware upgrade), verbindingen volgens ketenstructuur (daisy-chain connection) en centraal beheer. 
De iPDU’s zijn modulair en tijdens gebruik vervangbaar (hot-swappable) opgebouwd. 
The iPDU family comprises four series, which meet every requirement from entry class to high-end solution: 
De iPDU-familie bestaat uit vier series die aan elke vereiste voldoen, van de instapklasse tot de hoogwaardige oplossing: 
Serie A: meten 
Serie B: meten op een enkel stopcontact 
Serie C: meten en schakelen van een enkel stopcontact 
Serie D: meten op een enkele aansluiting en schakelen van een enkel stopcontact 
&bdquo;Meten&ldquo; en &bdquo;schakelen&ldquo; verwijst naar de hoofdfuncties: vermogen (kW), spanning (V), stroom (A), bewaking 
van de vermogensfactor, energieverbruik (kWh) en bewaking van temperatuur/vochtigheid. 
De iPDU’s ondersteunen de B/S (browser/server) -architectuur zodat gebruikers via de webbrowser toegang hebben tot de PDU (IE, 
Chrome, Firefox, enz.).

Leveringsomvang
<p style=”text-align: left;”>PDU, aansluitkabel (3 m) met stekker, 19”-montagebeugels (2 stuks) en schroeven, gebruikershandleiding 
(Engelstalige cd). 
Temperatuur- /vochtigheidssensoren kunnen afzonderlijk worden besteld (zie onderstaande artikellijst).

Toepassing
Stroomverdeling in IT-racks in datacenters en technische ruimtes. 
Capaciteitsplanning, energiebesparing en milieumonitoring.



Andere configuraties beschikbaar op aanvraag

Materiaal nummer Artikel Gewicht [kg]

4110631 PDU151-1806D-EN 10 kg

4110632 PDUA-TH 0,25 kg
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