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שלום רב,
גם בשגרת הקורונה שנכפתה עלינו ,חברתנו עמלה ושוקדת רבות על מנת להמשיך ולהביא
אליכם פתרונות איכותיים ומתקדמים לעולם ה.DATA CENTERS
עם זאת שגרת הקורונה מחייבת אותנו להתאמות לוגיסטיות וכלכליות שלא תמיד עולות בקנה אחד
עם הסטנדרטים בהם עבדנו עד כה .מחירי ההובלה הבינלאומיים  ימיים ואוויריים ,האמירו
וממשיכים לנסוק תוך כדי תנועה .אנו מנסים כמיטב יכולתינו לספוג זאת מבלי להשית עלויות אלו על
לקוחותינו .פועל יוצא הוא עיכובים שנוצרים באספקות.
אנו מבקשים את מלוא הבנתכם לעיכובים שנוצרים במערכת ההובלה הבינלאומית ובמיוחד
בחודש האחרון מאז הופסקה פעילותה של חברת אל על בהטסת מטענים מיעדים שונים לישראל.
היו בטוחים שאנו עושים את המקסימום שכל ציוד שהוזמן אכן יגיע במועד שהובטח.
נשמח כמו תמיד לעמוד לרשותכם ולתת מידע נוסף לגבי סטטוס האספקות במידת הצורך ,תוך
גמישות מירבית למחירים הוגנים.
מוזמנים להמשיך ולקרוא כאן גם על קו מוצרים חדש ואטרקטיבי מבית .VERTIV
מאחל לכולנו קיץ צונן ושקט עם הרבה בריאות!
דוד לחנה  מנכ"ל

  GEISTפס שקעים חדשני הכולל שקעים היברידיים המתפקדים כ
 C13/C19בהתאם לצרכי המשתמש
חברת  VERTIVהשיקה לאחרונה פס שקעים היברידי המתפקד גם כ  IEC C13וגם C19
ומאפשר למנהל חדר המחשב לצמצם את המורכבות בפרישת תשתיות כוח  ITבאמצעות פס
השקעים החדש הנקרא .Vertiv ™ Geist ™ Combination C13 / C19
כל שקע ב  rPDUחדשני זה הינו היברידי ומתפקד בשתי התצורות  .C13 / C19תכונה
המספקת גמישות והתאמה לצרכים המשתנים תדיר בחדר המחשב ושקט נפשי בעת הרכישה
של פסי השקעים.
תכונות עיקריות
 .1נעילת כבל מובנית בפס
ניתן לחבר כל כבל פשוט והנעילה מתבצעת באמצעות פטנט מובנה בפס ומפחיתים את הסיכון לנתק
פיזי כתוצאה מהתנתקות בטעות של כבל החשמל.
 .2זיהוי מעגלים קל Easy Circuit Identification
זהה בקלות מעגלים עם כרטיסיות  PLockעם קידוד צבע.
 .3וורסטיליות גבוהה  Hybrid
 rPDUהיברידי משולב יהיה השילוב הנכון של שקעים זמינים ללא תלות בסוג הציוד המותקן ,היום או

בעתיד.

 5שנות אחריות כ defaultלכל מוצר
המוצרים מיוצרים בארה"ב או אנגליה עם זמני אספקה מהירים
"נעילת" הכבל שמתחבר לפס השקעים – הנעילה היא מובנית בפס השקעים ,כלומר ניתן
לבוא על כל כבל פשוט והנעילה תתבצע באמצעות פטנט בשקעים שבפס
הגנה מפני נפילה/עומס
עבודה אמינה גם בסביבת טמפרטורות גבוהות – עד  60מעלות צלזיוס
ניתן לקבל ללא תוספת עלות את פסי השקעים במגוון צבעים
ניתן לאפיין  PDUלפי דרישה )ייצור מיוחד(
לקריאה נוספת

הרחבת אחריות למוצרים מבית
Drunck&Guntermann, APC, VERTIV

הרחבת אחריות למוצרים מבית היצרן
אנו שמחים לבשר כי חברתנו בשיתוף פעולה הדוק עם השותפים העסקיים שלנו תוכל להציע מעתה
שירות להרחבת אחריות למוצרים מבית .Guntermann & Drunck, APC, VERTIV
אחריות מבית היצרן מאפשרת ללקוחותינו ליהנות מהיתרונות של תיקון והחלפה של מוצרים תקולים
במוצרים מקוריים של היצרן בזמן קצר ,כמו גם שדרוגי תוכנה.
פנו אלינו לקבלת הצעה להרחבת אחריות לציוד שברשותכם בתנאים מצויינים.
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