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por Luis Vedor (http://www.pcguia.pt/author/luis-vedor/)7 Outubro, 2015

A Eaton vai estar presente na próxima edição da Expo TI Databox, que irá decorrer no Centro de Congressos da Alfândega

do Porto, no próximo dia 9 de Outubro. A empresa vai apresentar algumas soluções a nível de TI e de Networking.

UPS Eaton 5PX e UPS Eaton 5P são as designações de novas UPS que oferecem capacidades de medição de energia aos

gestores de TI. As novas UPS, que possuem um ecrã LCD que fornece informações sobre o estado da UPS, incluem

capacidades de configuração através de teclas de navegação. A 5PX permite medir o consumo de energia até aos grupos

de tomadas geridos. Os valores de kWh podem ser monitorizados utilizando o ecrã ou o Intelligent Power Software Suite da

Eaton.

A plataforma ePDU G3 permite distribuir energia «de forma fiável» pelos equipamentos TI das empresas, medir e controlar o

consumo de energia, visualizar onde tem energia disponível e é mais eficiente, assim como escolher equipamentos com

comutação para permitir o controlo remoto do data center.

As racks RE & RP Series possuem um maior fluxo de passagem de ar, mantendo os equipamentos a trabalhar durante mais

tempo, assim como capacidades de gestão de cablagem e de armazenamento.

Para brindar os seus visitantes, a Eaton irá também sortear uma Eaton Protection Station 650VA.

Via Eaton.
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