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ePDU’ları kullanarak
gücünüzü kontrol edin
İş gereksinimlerine bağlı olarak iş yoğunluğu, uygulamalar ve 
depolamanın sürekli değiştiği günümüz dinamik ortamında, üst düzey 
güç yönetimi tek başına yeterli değildir. Bu dinamik dünyada azami 
verimliliğe ve kullanılabilirliğe ulaşmak için, sadece en iyi ePDU’ların 
sağlayabileceği güç yönetimi çok önemlidir.

Neden ePDU'ları kullanmalıyız?

Sadece ePDU’larla,gücün nerede kullanıldığını denetleyebilir, gereksiz güç tüketimini
ortadan kaldırmak için sunucuları açıp kapatabilir ve UPS çalışma süresiniuzatacak 
seçici yük azaltma gibi direnç arttırıcı stratejileri hayata geçirebilirsiniz. Yeni nesil 
ePDU’lar güç altyapınızın tam kontrolünün kapılarını açacak anahtarınızdır. 
Daha yakından inceleyelim.

Modern veri merkezleri, çoğu zaman kamu hizmeti veren şirketler gibi çalışarak; hızla değişen 
taleplere cevap vermek için ihtiyaç duyulan programlama kapasitesini sunmaktadır. Eğer bir veri 
merkezi işletiyorsanız, verimlilikten en iyi şekilde faydalanmak için üst seviyede güç dağıtımı 
yönetimine kesinlikle ihtiyaç duyacaksınız. Fakat -çoğunlukla her bir sunucu prizi seviyesine kadar  
- güç dağıtımına özellikle dikkat etmeniz gerekecektir. -ve bunun için de güç dağıtım ünitelerine 
(ePDU’lara) ihtiyacınız olacak.

ePDU’lar ile 
güç yönetimi,
düşük maliyet ve daha
yüksek güvenilirliği 
temin etmektedir.
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Arttırılmış güvenilirlik

Daha düşük soğutma maliyetleri
Modern sıcak hava çevreleme çözümleri

 

 
pek çok veri merkezinin daha yüksek 
sıcaklıklarda çalıştırılabilen ekipmanlara ihtiyaç 
duyduğu anlamına gelmektedir. 60 ºC’ye 

kadar kullanıma uygun en yeni ePDU’larbu 
amaca uygundur. Bazıları ayrıca raklardaki 

sıcaklık ve nemliliği izlemekte, sorunları 
tanımlamada ve dahası soğutma

masraflarını azaltmada ihtiyaç  
duyacağınız bilgiyi size vermektedir.

Azaltılmış yönetim giderleri

Gücün doğru ölçümü

Daha kolay kurulum

Arttırılmış çeviklik
Dinamik programlama ortamlarında başarılı bir 
işletim için çeviklik önem kazanmıştır. En iyi
ePDU’lar hareketli LCD panelleri gibi özelliklerle 
ve IP adreslerini belirleyen ve alarmları okuyan 
yerel işletmelerle çevikliği optimize etmektedir.
Papatya dizilişindeki ağ bağlantıları fiziksel altyapı
 kurulum maliyetlerini %75’e kadar azaltmanın 
yanısıra çevikliği de arttırmaktadır.

Yeni nesil ePDU’lar kütle konfigürasyonu ve 
güncelleme kolaylığı sunmaktadır, bu da zamandan 
tasarruf ve yönetim giderlerinin azalması anlamına 
gelmektedir. Ek olarak, renk kodlu özel bir devre 
kesicinin hangi prizi kontrol edeceğini tanımlamayı 
kolaylaştıran renk kodlu fiş bölümleri arıza bulmayı 
hızlandırmaktadır ve düşük form faktörlü ePDU’lar
racka hizmet sağlamak için gereken zamanı aza 
indirgeyerek sistem çalışırken değiştirilebilen fanlara 
ve güç kaynaklarına kolay erişime imkan 
vermektedir.

Yeni nesil ePDU’larda güç ölçümü %±1 veya daha 
yüksek doğruluğa sahiptir. Şu anda her prizde sadece
yük dengelemeyi kolaylaştırmak veya aşırı kapasiteyi
tanımlamak için değil, ayrıca faturalandırma 
amacıyla kullanımı takip etmek için de gücü doğru 
bir şekilde ölçebilirsiniz.

Herhangi bir alete ihtiyaç olmayan buton montajı 
sunan ePDU’lar, özellikle aynı tedarikçiden gelen 
racklarla beraber kullanıldığında hızlı ve kolay 
kuruluma sahiptir. İlave olarak hafif alüminyum 
şasiye sahip ePDU’ların sadece kullanımı kolay 
değildir, bunlar aynı zamanda ısıyı daha iyi ağıtmakta
ve elektriksel topraklamada mükemmel iletkenlik 
sağlamaktadır.

IEC- kablo kilitleme problemleri güvenilirliği 
azaltmaktadır.  Sunucuların plansız ve denetimsiz 
olarak kapatılmasına yol açan fişlerin gevşek 
takılması alışılmamış bir durum değildir. Bu nedenle,
pek çok ePDU kablo kilitleme aparatı içermektedir 
fakatbunlar çoğunlukla büyük kilitleme aparatlarına 
veya kablo tavasına bağlı  olmakta veya standart 
türlere göre % 50’den daha pahalıya mal olabilen 
özel güç kablolarına ihtiyaç duymaktadır. Sadece en 
son ePDU’lar küçük ebadda ve standart kablolarla 
çalışan bütünleşik IEC kablo kilitleme aparatına 
sahiptir.
 

Tahmin edeceğiniz gibi,yeni nesil  ePDU’lar
racklarınızda güç dağıtımı için çok uygun bir yol 
sunmakta  hatta bundan çok daha fazlasını da 
yapmaktadır.–En düşük seviyeye kadar güç 
üzerinde tam bir kontrol sağlamaktadır. Profesör 
Wattson’ın dediği gibi, “güçten maksimum fayda 
sağlayın – her zaman doğru ePDU’yu seçin.”


