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Value’s we fill’s
ผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศอังกฤษที่
ได้รับความนิยมในกลุ่ม Datacenter
โดยเฉพาะในส่วนของ Intelligent rack
POWERBAR ที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการของลูกค้า ไม่เพี ยงแต่ในด้าน
ของ Power Distribution เท่านั้น แต่
ยังรองรับ real-time remote power
monitoring, environmental
sensors, datacenter
infrastructure management และ
อื่นๆ อีกมากมาย
ผลิตภัณฑ์ PowerConneX ประกอบ
ด้วยหลาย Series ซึ่งมีสินค้าที่ตอบ
โจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เยอะกว่า
100 โมเดลในประเทศไทย เพื่ อความ
ต้องการที่หลากหลายในงาน
Datacenter ไม่ว่าจะเป็นรูปการใช้งาน
ประเภท outlet switching,
individual outlet metering, high
power ส�ำหรับ blade servers และ

high density applications ที่รองรับ
กระแสไฟฟ้า 400V ในรูปแบบ 3 เฟส
PowerConneX สนับสนุนผลิตภัณฑ์
ครอบคลุมในกลุ่ม intelligent rack
power distribution ที่จะมีวิศวกร ที่
ผ่านการอบรม และมีความเชี่ยวชาญ
คอยแนะน�ำ ให้ค�ำปรึกษา ช่วยให้ลูกค้า
สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับ
ความต้องการมากที่สุด
แม้ว่าผลิตภัณฑ์จะได้รับความนิยมใน
กลุ่ม Enterprise มาโดยตลอด แต่
ผลิตภัณฑ์ของเรายังเข้าถึงกลุ่ม
Consumer ด้วยเช่นกัน ส�ำหรับลูกค้าที่
ต้องการน�ำไปใช้งานตามบ้านพั กอาศัย
เน้นเรื่องของความปลอดภัย และ
คุณภาพของสินค้าเป็นหลัก มีหลาก
หลายรุ่นให้เลือกใช้งาน ตามแต่ความ
ต้องการของลูกค้า

Product of
competences

1 week

3 week

มั่นใจในการสั่งซื้อสินค้า
ว่าจะได้รับภายในเวลาที่
รวดเร็ว

ผลิตสินค้าตามความ
ต้ องการของลูกค้า
ภายในระยะเวลาอันสั้น

4 days

50 places

มั่นใจว่าจะได้รับสินค้า
ภายในระยะเวลาอันสั้น
จากการซื้อผ่านออนไลน์

หน้าร้านที่ขายสินค้า เพิ่ ม
ขึ้น อย่างมาก และเพิ่ ม
ขึ้น อย่างต่ อเนื่ อง

20 events

50k

จัดงานและ ออกบูธ
อย่างต่ อเนื่ อง และ
สม�่ำเสมอทั่วประเทศ

ลูกค้าให้ความสนใจ และ
จ�ำหน่ายสินค้า ออกไป
แล้วอย่างมาก

Delivered

eCommerce
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Sale out

Quality is never
accident, It’s
always the result
of intelligent
effort
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บริษัท FibreConneX คือผู้น�ำในด้านการผลิต
สินค้าในกลุ่ม fibre optic และสินค้าในงาน
โทรคมนาคม ที่มีฐานการผลิตอยู่ใน 3 ทวีป
ครอบคลุมความต้องการของลูกค้า ทั่วโลกใน
ปัจจุบัน

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผลิต ผ่านมาตรฐาน
ISO9001:2008 และผ่านมาตรฐานส�ำคัญต่างๆ ใน
ระดับสากลทั้งหมด FibreConneX ทุ่มงบ
ประมาณในการพั ฒนาคุณภาพของการผลิตให้อยู่
ในระดับแนวหน้าของโลกอยู่เสมอ

กลุ่มผลิตภัณฑ์หลักด้าน fibre optic cabling
เป็นหัวใจหลักในงานด้าน telecom outside
plant, telecommunication system และ FTTx
solutions.

จ�ำนวนมวลรวมของวัสดุ acrylic fibre ที่เราใช้
เป็นฐานในการผลิตทั้งหมด (together with its
joint venture) ในปีที่ผ่านมาสูงถึง 188,868 ตัน,
นับเป็น 23% โดยประมาณ ของการผลิต acrylic
fibre ทั้งหมดภายในประเทศ ส�ำหรับตลาดใน PRC.

FibreConneX ให้ความส�ำคัญในด้านการผลิตสาย
สัญญาณเพื่ อรองรับ data communication
โครงสร้างพื้ นฐานที่ส�ำคัญที่สุดในการออกแบบ
ระบบ Networking Infrastructure ซึ่งรวมไป
ผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม outside plant cabling,
FTTx, fibre optic solutions, Preterminated, Pigtails and Patch Cords.
FibreConneX เราเติบโตจากการผลิตสินค้าที่เน้น
ด้านคุณภาพเป็นหลัก เน้นการตอบสนองที่รวดเร็ว
และเน้นการสนับสนุนตัวแทนจ�ำหน่าย

Mission & Vision
> เพื่ อรักษาจุดยืนในตลาด บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นความ
ส�ำคัญของคุณภาพสินค้า เพื่ อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมั่น
ในแบรนด์ได้อย่างไร้กังวล
> พั ฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า
ทั้งในกลุ่ม Enterprise, Corporate และ Consumer
ให้ครอบคลุมความต้องการอย่างแท้จริง
> พั ฒนาโครงข่าย และการเข้าถึงของลูกค้าต่อสินค้า
ให้กว้างขวางมากที่สุด เพื่ อให้ลูกค้ามีความสะดวกใน
การเข้าถึงสินค้า

ยอดขายมวลรวมของวัสดุ carbon fibre รวมสูง
ถึง 506 ตันในปีที่ผ่านมา (โตขึ้นจากปี 2017: 38
ตัน), ซึ่งเป็นจ�ำนวนที่สูงมาก ที่บริษัทที่อยู่ในเครือ
ทั้งหมดสามารถท�ำได้ เทียบกับผู้ผลิตรายอื่นๆ

ABOUT US

W E W I L L B R I N G YO U
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ibreConneX Limited., ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1992 ส�ำนักงานใหญ่อยู่ท่ีประเทศอังกฤษ ด�ำเนินธุรกิจด้าน High-tech enterprise และ
soft technology enterprise โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้นคว้า วิจัย ออกแบบ และผลิตสินค้าเพื่ อตอบโจทย์ตลาดด้านโทรคมนาคม
และ Power Distribution ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในการขยายและผลิตสินค้าแบรนด์ต่างๆ ให้กับธุรกิจ

PowerConneX คือหน่วยงานที่ออกแบบและผลิต PDU แห่งแรกในประเทศอังกฤษ มีวิศวะกรผู้ช�ำนาญการเฉพาะด้าน ที่คอยคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ ด้าน Power Distribution ให้แก่โรงงานต่างๆ ทั่วโลก
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิต และจัดจ�ำหน่ายได้ผ่านมาตรฐาน และการรับรองต่างๆ มากมายจากทั่วโลก ในด้านความปลอดภัย องค์กรเองก็ได้รับมาตรฐาน
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น มาตรฐาน 1809001, 18014000, IEC Q80000, OHSAS และอื่นๆ
ด้วยการก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง PowerConneX ยังคงผลิตคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดยืนของเราที่เน้นการผลิต
สินค้าที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น เพื่ อตอบโจทย์กับเทคโนโลยีในปัจจุบัน (ซึ่งมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิประเทศ) PowerConneX ปัจจุบันได้
มีสินค้าที่ครบวงจรมากที่สุด และมีฉลาดมากยิ่งขึ้น ในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมส�ำคัญๆ ที่จะมารองรับเทคโนโลยีข้ันสูงจากอุปกรณ์ประเภท
ต่างๆ ในการพั ฒนาอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีอย่างในปัจจุบัน
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WE LOVE WHAT WE DO
ด้วยความเป็นผู้น�ำด้านการผลิตสินค้าประเภท Power Distribution ให้แก่ธุรกิจ และตัวแทนจ�ำหน่ายทั่วโลก
ปัจจุบัน FibreConneX มีการแยกทีมงานในการค้นคว้าวิจัย ส�ำหรับพั ฒนาสินค้าสอดรับส�ำหรับระบบ data
center โดยเฉพาะ เพื่ อรักษาการเป็นผู้น�ำตลาดในด้านนี้ต่อไป และเพื่ อพั ฒนาความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์
ในการน�ำไปใช้งานให้สอดคล้องกับงบประมาณอีกด้วย

ผลิตภัณฑ์กลุ่ม PDU จะแบ่งออกตามการใช้งานเป็น Series ต่อไปนี้
SERIES 2
ความสูง 62.0mm. (1.4U)

SERIES 3

สินค้าขายดี

ความสูง 44.4mm. (1U)

SERIES 4

ความสูง 66.0mm. (1.5U)

SERIES 5

สินค้าขายดี

ความสูง 44.4mm. (1U)

SERIES 6
ความสูง 88.8mm. (2U)

SERIES 7
ความสูง 96mm.
(มาตรฐาน ส�ำหรับตู้โทรคมนาคม)

SERIES 8
ความสูง 111mm.
(มาตรฐาน ส�ำหรับโรงงานอุตสาหกรรม)

SERIES 9
ความสูง 44.4mm. (1U)
(มีช่องเสียบทั้งด้านหน้า และด้านหลัง)

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจ�ำหน่าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที่ sales@fibreconnex.co.th (มีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นภาษาไทย)
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จะมัวเสี่ยงกับรางไฟ

หากต้องการ POWERBAR ที่มีความเสถียรของกระแสไฟ และมีความปลอดภัยสูงในการใช้งานอุปกรณ์ที่ค
ปลอดภัยสําหรับอุปกรณ์และผู้ใช้งานด้วยโครงส

ของ POWERBAR แบ

PXC5PHTNS-TS04

PXC5PHTNS-TS06

PXC5PHTSS-TS04

PXC5PHTNB-TS06

PXM5PHTCO-TS06

POWERBAR 4 ช่อง
แบบ สวิซต์
(Overload Protection)

POWERBAR 6 ช่อง
แบบ สวิซต์
(Overload Protection)

POWERBAR 4 ช่อง
แบบ สวิซต์ + กันฟ้าผ่า
(Overload Protection &
Hot-swap Surge
Protection)

POWERBAR 6 ช่อง
แบบ เบรคเกอร์
(Circuit Breaker 16A)

POWERBAR 6 ช่อง
แบบ Monitor Power
V, A, W, kWh
(Overload Protection)

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
เกิน อุปกรณ์จะตัดไฟ
อัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด
เพื่ อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร

ระบบป้องกันกระแสไฟฟ้า
เกิน อุปกรณ์จะตัดไฟ
อัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด
เพื่ อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร

ระบบป้องกันฟ้าผ่าแบบ
ถอดเปลี่ยนได้ มาพร้อม
ระบบป้องกันกระแส
ไฟฟ้าเกิน
ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากไฟฟ้าลัดวงจร ไฟกระชาก
ฟ้าผ่า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ตัด
ไฟอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด

ระบบป้องกันไฟกระชาก
และกระแสไฟฟ้าเกิน
อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อเกิดไฟกระชากหรือ
มีการใช้งานกําลังไฟฟ้าเกินค่า
ที่กําหนด
เพื่ อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
กระแสไฟฟ้าเกิน
อุปกรณ์จะตัดไฟ
อัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนดเพื่
อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร
มีระบบในการตรวจสอบการใช้
กําลังไฟฟ้า
และดูปริมาณการใช้ไฟฟ้า
ได้จากหน้าจอแสดงผล

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
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TIS Standard

Aluminum Alloy

มั่นใจในความปลอดภัย ด้วยมาตรฐาน
มอก. 2432-2555

แข็งแรง ทนทาน วัสดุอลูมิเนียม
อัลลอย ไม่เกิดสนิม และมีน้าํ หนักเบา

Nickel Coated

Overload Protection

เต้ารับทําจากวัสดุทองแดงเคลือบด้วย
นิก
้ เกิล
้ ช่วยในการคืนรูป

มีระบบป้องกันการใช้ไฟเกิน
จนเกิดความร้อน และเกิดเพลิงไหม้

ฟแบบเดิมๆ อยู่ทําไม?

คุณรัก วันนีเ้ ราจะขอนําเสนอ POWERBAR รูปแบบใหม่ ที่เต็มเปี่ ยมด้วยคุณภาพเป็นมิตรต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า
สร้างพื้ นฐานคุณภาพสูงพร้อมจุดเด่นที่เหนือกว่า

บรนด์ PowerConneX

PXC5PHTTS-TS06

PXC5PHTTS-TS08

PXC5PHTTO-TS03

PXC5PHTNS-TS04UB04

PXC5PHTNS-TS06UB02

POWERBAR 6 ช่อง
แบบ สวิซต์ + กันฟ้าผ่า
(Overload Protection &
Surge Protection)

POWERBAR 8 ช่อง
แบบ สวิซต์ + กันฟ้าผ่า
(Overload Protection &
Surge Protection)

POWERBAR 3 ช่อง
แบบป้องกันฟ้าผ่า
(Overload Protection &
Surge Protection)

POWERBAR 4 ช่อง
แบบ สวิซต์
(Overload Protection) +
USB 4 ช่อง

POWERBAR 6 ช่อง
แบบ สวิซต์
(Overload Protection) +
USB 2 ช่อง

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มาพร้อมระบบป้องกัน
ไฟกระชาก กระแส
ไฟฟ้าเกิน
ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ตัด
ไฟอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มาพร้อมระบบป้องกัน
ไฟกระชาก กระแส
ไฟฟ้าเกิน
ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ตัด
ไฟอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด

ระบบป้องกันฟ้าผ่า
มาพร้อมระบบป้องกัน
ไฟกระชาก กระแส
ไฟฟ้าเกิน
ช่วยป้องกันเครื่องใช้ไฟฟ้า
จากไฟฟ้าลัดวงจรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ตัด
ไฟอัตโนมัติเมื่อมีการใช้งาน
กําลังไฟฟ้าเกินค่าที่กําหนด

ระบบป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกิน
อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อเกิดไฟกระชากหรือ
มีการใช้งานกําลังไฟฟ้าเกินค่า
ที่กําหนด
เพื่ อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร
มาพร้อมกับ USB 4 ช่อง
ขนาด 2.1A

ระบบป้องกัน
กระแสไฟฟ้าเกิน
อุปกรณ์จะตัดไฟอัตโนมัติ
เมื่อเกิดไฟกระชากหรือ
มีการใช้งานกําลังไฟฟ้าเกินค่า
ที่กําหนด
เพื่ อป้องกันการเกิดไฟไหม้
ไฟฟ้าลัดวงจร
มาพร้อมกับ USB 2 ช่อง
ขนาด 2.1A

Heavy Duty

Copper Bar

รองรับการใช้งานไฟฟ้าสูงถึง 16A
หรือ 3680 วัตต์

ภายในเชื่อมเต้ารับทั้งหมดด้วย แท่ง
ทองแดง เชื่อมกันด้วยเครื่องจักร

Surge Protection

360o Hanging Rotation

ปกป้องอุปกรณ์สําคัญจากกระแส
ไฟฟ้ากระชาก จากการเกิดฟ้าผ่า

ขายึดสามารถหมุนยึดได้ 4 ทิศทาง
หรือถอดออกได้กรณีไม่ใช้งาน

Hot-swap Surge
Protection
อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า ไฟกระชาก
แบรนด์เดียวในประเทศไทย
ที่สามารถถอดเปลี่ยนได้
โดยไม่ต้องแกะ หรืองัดแงะอุปกรณ์
และมาพร้อมกับเทคโนโลยี
ที่ออกแบบให้ POWERBAR
สามารถใช้งานได้ แม้ว่า
ระบบ Surge Protection
จะทํางานไปแล้วก็ตาม

Overload Protection
มีอุปกรณ์ป้องกันการใช้
กระแสไฟฟ้าเกินกําหนด มี LED
power indicator
ไฟแสดงสถานะการทํางาน POWERBAR อยู่ในสถานะ
สมบูรณ์ พร้อมใช้งานเมื่อ
ปรากฎไฟสีเขียว

TIS Plug
หัวปลั๊กที่ผ่านการตรวจ
สอบความปลอดภัย
และได้รับการรับรอง มาตรฐาน มอก.
พร้อมสายไฟยาว 3 เมตร
สามารถรองรับกระแส
ไฟฟ้าได้ถึง 16A หรือ
3,680 วัตต์

Aluminum Alloy
Case
โครงสร้างภายนอกทําจาก
วัสดุ อลูมิเนียมอัลลอย
มาตรฐานอุตสาหกรรม
มีคุณสมบัติเบา แข็งแรง ทนทาน
และ ป้องกันการเกิดสนิม

PVC Insulation

รองรับการใช้งานสูงสุดที่ 3,680 วัตต์
16 แอมป์ 250VAC
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ภายในเสริมความ
ปลอดภัยด้วยวัสดุ PVC
ขึ้นรูปมาโดยเฉพาะ
จากโรงงานอุตสาหกรรม
เพื่ อเป็นฉนวนกันการ
เกิดสนามแม่เหล็ก
หรือกระแสไฟฟ้ารั่วไหล
ไปสู่วัสดุภายนอก

Master LED Switch

Copper Bar

อุปกรณ์มีสวิชต์ เปิด-ปิด
คุณภาพสูง ผลิตจากวัสดุ PC-ABS
ภายในมีไฟ LED
แสดงสถานะการทํางาน
พร้อมฝาครอบ เพื่ อป้องกันการปิด
อุปกรณ์โดนไม่ได้ต้ง
ั ใจ

โครงสร้างหลักภายใน ทําจาก
Copper Bar
ประกอบสําเร็จจากโรงงาน
เชื่อมด้วยเครื่องจักร ช่วยให้กระแส
ไฟฟ้าไหลผ่านได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

Master Circuit
Breaker

Copper Coated
Nickel Sockets

อุปกรณ์มี MCB ป้องกัน
ไฟกระชาก และการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน
ที่มีการตอบสนองอย่าง
รวดเร็ว พร้อมฝาครอบ
ขึ้นรูปจากโรงงาน
อุตสาหกรรม
( เฉพาะรุ่น )

ช่องเสียบภายในทําจาก
วัสดุทองแดงเคลือบด้วย
นิกเกิล
้ เพื่ อป้องกันการ
เกิดสนิม และเสริมความ
แข็งแรง ช่วยการคืนรูป
ให้อยู่ในสภาพเดิม แม้ผ่าน
การใช้งานมาเป็นเวลานาน

Eyes Shutter
มีม่านป้องกันเพื่ อความ
ปลอดภัยในการใช้งาน
ตามที่พักอาศัย ม่านจะเปิด
เมื่อเสียบ 2 ช่องพร้อมกัน
เท่านั้น

360o Hanging
อุปกรณ์ยึดจับสําหรับผู้ใช้
ที่ต้องการใช้ยึดบนผนัง
หรือบนพื้ นผิวต่างๆ ทําจากวัสดุ
อลูมิเนียมอัลลอย มีความแข็งแรง
สามารถหมุนรูปแบบการ
ติดตั้งไปในทิศทางต่างๆ
ได้ตามต้องการ

กล้ารับประกันคุณภาพด้วย

5 YEARS WARRANTY!
ผลิตภัณฑ์รางไฟนําเข้าที่ผ่านมาตรฐาน มอก.
และผ่านการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล

PX Basic PDU

INTRODUCTIONS TO THE BASIC
Basic PDU (Power Distribution Unit) คืออุปกรณ์พื้นฐานที่ใช้งาน สําหรับการรองรับการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้าพื้ นฐานภายใน
Datacenter โดยลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยน ประยุกต์การใช้งานให้เหมาะสมกับสถานที่ ในการใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
ขนาดอุปกรณ์, ประเภทเต้ารับมาตรฐานต่างๆ, IEC/GB ที่ใช้ในการยึดเต้าเสียบ, ตําแหน่ง ทิศทาง ไฟฟ้าขาเข้าทั้ง AC/DC และ
อุปกรณ์ที่รองรับการ ถอด-เสียบ ต่างๆ เพิ่ มเติมแบบ Hot-swappable ซึ่งทั้งหมดนี้ช่วยให้ลูกค้าที่ใช้งานผลิตภัณฑ์
PowerConneX มีความยืดหยุ่นอย่างมาก ในการเลือกใช้งานตามความเหมาะสม และตรงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง

Overall Introduction

Item
PDU
enclosure series

Description
รองรับตามขนาดของอุปกรณ์
รองรับตั้งแต่รุ่น PX2220 ถึง 2290 PDU enclosure series
มาตรฐาน: IEC 60320 C13, IEC 60320 C19, GB 1002 10A, GB 1002 16A, GB 2099.3,

Output socket
standard

Locking output sockets
Type

Power
input

Mode
Mounting

NEMA 5-15, NEMA 5-20, DIN 49440, BS 1363, NF C61, AS/NZS 3112, SR 107, NBR 14136
10A & 20A, ITALY UNIVERSAL, INDIA SOCKET GST18, IEC 60309
เทคโนโลยี Hot-swap: เต้ารับข้างต้นรองรับการ hot-swappable ในรุ่น PCDS output module
IEC 60320 C13/C19, GB 1002 10A/16A
Plug cable, IEC inlet input
Single input, dual input, terminal box input
แนวนอน: 1U, 2U rack space or more
แนวตั้ง: 0U rack space brackets mounting and tooless mounting

Controling module

Embedded: master switch, individual switch, master circuit breaker, branch circuit
breaker, overload protector + LED indicator, thermal fuse with indicator, single
power indicator, dual power indicator etc.
Hot-swap: power indicator, thermal fuse.

Protection module

Embedded: surge protector
Hot-swap: replaceable surge protector

Enhancement
modules

Embedded: BM ammeter module, IP-PDU controller, SI-PDU controller
Hot-swap: BM ammeter module, IP-PDU controller, SI-PDU controller
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่ มเติม หรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

Input / Output Range

Input / Output Range
Type

AC
DC
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Input voltage (V)

Output voltage (V)

Load current (A)

110/220

110/220

16/32/63

270/380

110/220

3*16/32

240/336

240/336

40/60

PX Basic PDU
Basic POWERBAR models

PX 2220 series
Dimension: W=44.4mm, H=62mm

PX 2230 series
Dimension: W=68mm, H=44.4mm

PX 2240 series
Dimension: W=38mm, H=66mm

PX 2250 series
Dimension: W=44.4mm, H=44.4mm

PX 2260 series
Dimension: W=44.4mm, H=88.8mm

PX 2290 series
Dimension: W=116mm, H=44.4mm

Outlet Types

IEC 320 C13

IEC 320 C19

GB 1002/10A

GB 1002/16A

GB 1002

NF-C61-314

DIN 49440

BS 1363(90o)

BS 1363(45o)

BS 1363(135o)

SR 107-2-D1

SR 107-2-D2

ITALY
UNIVERSAL

INDIA SOCKET

NEMA 5-15R

NEMA 5-20R

AS/NZS-10A

AS/NZS-15A

NBR 14136

SEV 1011

ICS CODE:
29.120.30

PCDS: Dimension: LxWxH = X*x 71.5 x 58.4 mm
PCSM
PGDS

PDUM

PDUM

RPDU --- the essential energy saving expert for datacenter management
่ ยายวงกว้างอย่างก้าวกระโดด
เข้ายุคเฟื่ องฟู ของ Datacenter และ Cloud จากการพั ฒนาของเทคโนโลยีทีข
จึงมีความต้องการที่จะรับมือกับพลังงาน เพื่ อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประหยัดการใช้งานกระแสไฟฟ้าลง
และสามารถบริหารจัดการพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปได้อย่างง่ายดาย และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นอุปกรณ์กลุ่ม
Power Distribution Units ปัจจุบันจึงเป็นแกนหลักสําคัญ สําหรับการจัดการการใช้พลังงานไฟฟ้าดังกล่าวใน
Datacenter ซึ่งพลังงานไฟฟ้า ถือเป็นตัวแปรด้านต้นทุน และตัวแปรด้านค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าสูงที่สุด
จึงไม่แปลกที่ผู้ให้บริการ และผู้ที่ดําเนินการ Datacenter จะให้ความสําคัญต่ออุปกรณ์ Power Distribution Units
อย่างมาก
้ ูกออกแบบ คิดค้น และวิจัยโดยทีมงานเฉพาะทางของ PowerConneX เพื่ อให้สามารถ
ผลิตภัณฑ์รุ่น RPDU นีถ
Monitoring พลังงานไฟฟ้าได้อย่างครบวงจรไม่ว่าจะเป็น Electricity Consumption, Overload Charges
ของอุปกรณ์ใน Datacenter และ Energy เป็นต้น อุปกรณ์นี้สามารถช่วยให้ผู้ที่ดูแล Datacenter
สามารถบริหารจัดการพลังไฟฟ้า ได้อย่างง่ายดาย จากที่ใดก็ได้ ตลอด 24 ชั่วโมง
ด้วยโครงสร้างพื้ นฐานภายในของผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดี และออกแบบมาเฉพาะทาง
จะช่วยลดพลังงานที่ใช้ลง ประหยัดพลังงานไฟฟ้าที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถควบคุม
และเรียกดูค่าพลังงานด้านต่างๆ ได้ครบถ้วน จึงเป็นทางเลือกที่ขาดไม่ได้ในการใช้บริหารงาน และระบบภายใน
Datacenter ในปัจจุบัน

Ruggedized power distribution unit deserves your trust

Local LCD monitoring, precision display
of current and voltage state!

New output anti-fail structure, multiple
protections, multiple trust!

Remote monitor and management,
free to control!

Socket colour customized as you like,
effectively preventing incorrect pull an insert!

Products process up to the requirements of
multinational criterion, exported worldwide!
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New hydraulic breakers, dual protection of overload and
over-current, trustworthy!

PX® SENSORs
Temperature
PX® sensor can be placed at the front
or rear of the rack to monitor cool air
entering and/or hot air being expelled,
and ensure proper containment. [1]
Rack Inlet Temperature and Humidity
PX® sensor strings together 2 sensor
heads, making it easy to mount them at
the bottom, middle, and top of the cool
air inlet side as guidelines.

Proximity
PX® sensor detects
motion around a
cabinet.

Water/Leak
PX® sensor monitor leaks on the ﬂoor,
around an area, onliquid cooled racks,
and can detect condensation.

Real-time monitored software
PX® sensor support monitored via
web browser with real-time update
and allow to save all logs upto 10
years, make sure don’t misse any
important issues. [2]

Contact Closure
PX® sensor dual contact closure is used with
third-party sensors such as smoke detectors,
magnetic door locks, or to trigger webcams
whenever a cabinet door is opened.
PX® has active dry contacts with 12V power to
support door locks and contact closures for
third-party sensors.

[2]

[1]
Additional temperature and humidity sensor options are available.
This software bundle with goods with no extra costs, can be upgraded to PIS (PowerConneX Intelligent
Software)
which support to managed up to 1,000 PDUs or more.

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจ�ำหน่าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที่ sales@fibreconnex.co.th (มีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นภาษาไทย)
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Main function of measurement module

Measurement module หลักๆ ใช้เพื่ อวัดพลังงานและกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน
เข้า-ออก อุปกรณ์ RPDU โดยข้อมูลจะมีการแสดงผลแบบเป็นปัจจุบัน
ความถี่การอัพเดตข้อมูล 1 วินาที เหมาะกับการวัดค่ากระแสไฟฟ้าตั้งแต่ขนาด
16A ถึง 32A ซึ่งปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้า
ผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์การใช้งานของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็นขนาดกลาง ขนาดใหญ่
หรือแม้กระทั้ง Datacenter ที่ต้องการความเสถียรสูงสุด อย่างเช่น ธนาคาร
เป็นต้น ช่วยให้ผู้ดูแลระบบอุ่นใจจากการใช้งานข้อมูลจากอุปกรณ์
ที่มีความถูกต้อง แม่นยําสูง อีกทั้งการแจ้งเตือนผ่านไปยังช่องทางต่างๆ
ทําได้โดยง่าย หลากหลาย เพื่ อจะไม่พลาดข้อมูลสําคัญๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

Examples of basic RPDU model
Input

Input

Output

voltage

current

voltage

(V)

(A)

(V)

Rack

Socket

Dimension

space

Types

(LxWxH)

21xC13+3xC19
18xC13+6xC19
24xNEMA 15

110
220
380

0U

32

24xNEMA 20

63

110

30xC13+6xC19

3x16

220

36xC13+6xC19

3x32

1850x56x52 mm

42xC13+6xC19
8xC13
1U

8xNEMA 15
8xNEMA 20
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482.6x216x44.4 mm

Series
A

B

C

D

Intelligent RPDU ภายใต้การค้นคว้าวิจัย ออกแบบ และผลิต โดย PowerConneX นั้น
สามารถดูข้อมูลการใช้พลังงานด้านต่างๆ ได้แบบมีประสิทธิภาพ และมีความแม่นยําสูงสุด
ไม่ว่าจะเป็น changes of current, voltage และ power consumption ของอุปกรณ์ต่อพ่ วง
ที่ข้อมูลมีการอัพเดตแบบเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา
ผู้ดูแลระบบสามารถทําการส่งออกข้อมูลพลังงานต่างๆ เพื่ อนําไปใช้วิเคราะห์
และบริหารงานด้านการจะจัดการพลังงานได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยประหยัดต้นทุนของการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Intelligent RPDU products

Drawing of intelligent RPDU

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจ�ำหน่าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที่ sales@fibreconnex.co.th (มีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นภาษาไทย)
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PX Intelligent Rack Transfer Switch
MOST COST-EFFECTIVE AND RELIABLE
LOAD AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

PX-ATS (Automatic Transfer Switch) is the upgraded version
based on the previous one. It combines the power management
technology with complete independent intellectual property
right. Integrated the network communication, remote management, automatic transfer and power distribution technology into
this well-designed automatic transfer switch which can be
upgraded from local management level to remote management
level.
The most recent ATS provides reliable and redundant power to
connected equipments. The ATS has two input power source, if
the primary source shutdown it will seamlessly switch to the
secondary power source automatically. ATS has 4 basic models
available if user wants to realize remote management, it requires
just a SNMP card to upgrade the basic type to the remote
management one.
Basic ATS: when primary source becomes unavailable ATS seamlessly transfers to secondary source.
Intelligent ATS: pluged in a SNMP card into the basic ATS, user can monitor, control and manage the device remotely via network.

SOURCE A

SOURCE B

KEY FEATURES
1. Seamlessly transfer between
source A and B
2. Input power monitoring of
source A and B
3. Input and output voltage
monitoring

AUTOMATIC TRANSFER SWITCH

4. Load current monitoring
5. Local and remote automatic
alarm
6. Load transfer in 10-16 ms
7. Inlet and Branch Circuit
Monitoring

LAN

RELIABLE SOURCE
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PX Intelligent Rack Transfer Switch
PERFORMANCE INDEX - MAIN FUNCTIONS
Classification
Main

Performance

functions

Index

Basic ATS
PXATS-C2-C306C902

Transfer

Communication

Alarm

Display

PXATS-32-PC16

L, N

Transfer time

10 ≤ 16ms

Serial port

[1] RJ45

Logical port

[1] Ø5 earphone jack to connect audible and visible alarm

Remote notification

Email alarm

Output current

LED, 3 digits in red, accuracy 100mA ±1%+1

Output voltage

LED, 3 digits in red, accuracy 100mA ±1%+1

A/B source indicator

A/B power supply indicator

Primary source indicator

A/B power supply indicator

Present source indicator

A/B power supply indicator
Power supply A/B
IEC60309

IEC60309

C20 socket

16A plug

32A plug

16A

32A

[6] IEC320 C13

IEC60309 16A

[12] IEC320 C13

IEC60309 32A

[2] IEC320 C19

cable connector

[4] IEC320 C13

cable connector

Rack space

Environment

Web interface display

180~260VAC 50/60Hz

Load current

16A

32A

1U

2U

Web interface display

Included

Overload protector

Dimension L*W*H (mm)

Web interface display

IEC320

Input voltage

Output connections

(SNMP card)

[1] RJ45

Load current

Protection

PXATS-32-PC32

Network port

Input type

Output

PXATS-32-C312C904

Transfer polarity

A/B power source

Input

Intelligent ATS

482.6 * 220.0 * 44.4 mm

482.6 * 220.0 * 88.8 mm

Working condition

Temperature: 0~45oC, Humidity: 5~95%

Storage condition

Temperature: -5~45oC, Humidity: 5~95%

ORDERING INFORMATION - INPUT TYPES

PXATS-C2-C306C902

PXATS-32-PC16

PXATS-32-C312C904

PXATS-32-PC32

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจ�ำหน่าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที่ sales@fibreconnex.co.th (มีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นภาษาไทย)
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PRICELIST PowerConneX: Basic PDU
SRP
Inc. Vat

PART NO

รายละเอย
ี ดสน
ิ คา้

PXC5PHNNS-UL04-2

B-PDU 4 x Universal outlets with Overload protection,
Master switch & LED power Indicator, Cable 2 m

PXB5PHNNS-UL06

B-PDU 6 x Universal outlets with Master Switch & Overload
Protection, LED power indicator, Nema P15 Plug, Cable 3 m,
Horizontal mounting (1U)

1,390 บาท

PXB5PHNNB-UL06

B-PDU 6 x Universal outlets with Master Circuit Breaker 16A,
LED power indicator, Nema P15 Plug, Cable 3 m,
Horizontal mounting (1U)

1,590 บาท

PXB5PVNNB-UL12

B-PDU 12 x Universal outlets with Master Circuit Breaker 16A,
LED power indicator, Nema P15 Plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

2,290 บาท

PXB5PVNNS-UL12

B-PDU 12 x Universal outlets with Master Switch & Overload
Protection, LED power indicator, Nema P15 Plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

2,040 บาท

PXB5PVNNB-C312

B-PDU 12 x C13 outlets with Master Circuit Breaker 16A, LED
power indicator, Nema P15 Plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

2,320 บาท

PXB5PHFNB-UL06

B-PDU 6 x Universal outlets with Master Circuit Breaker 32A,
LED power indicator, IEC309 32A plug, Cable 3 m,
Horizontal mounting (1U)

2,890 บาท

PXB5PVFNB-UL12

B-PDU 12 x Universal outlets with Master Circuit Breaker 32A,
LED power indicator, IEC309 32A plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

4,090 บาท

PXB5PVFNB-C312

B-PDU 12 x C13 outlets with Master Circuit Breaker 32A,
LED power indicator, IEC309 32A plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

4,120 บาท

PXB5PVFNB-UL20

B-PDU 20 x Universal outlets with Master Circuit Breaker 32A,
LED power indicator, IEC309 32A plug, Cable 3 m,
Vertical mounting (1U)

5,090 บาท

PXB5PVFNB-C320C904

B-PDU 20 x C13 outlets, 4 x C19 outlets with Master Circuit
Breaker 32A, LED power indicator, IEC309 32A plug,

890 บาท

5,290 บาท

หมายเหตุ
1.
2.
3.
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่ นแปลง ราคาของสินค้าทั้งหมด ตามการเสนอราคาจริงแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า!
เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ ม/ลด/เปลีย
ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด หรือตัดสินใดๆ ได้ในกรณีท่เี กิดข้อพิ พาดขึ้น
ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามแต่ตัวแทนจําหน่ายในแต่ละภูมิภาค หรือตามแต่ละห้างสรรพสินค้าจะเห็นสมควร

PRICELIST PowerConneX: TIS PDU
SRP
Inc. vat

PART NO

รายละเอย
ี ดสน
ิ คา้

PXC5PHTNS-TS04

C-PDU 4 x TIS outlets, with Master Switch & Overload
Protection, LED power indicator, TIS 16A Plug,
Cable 3 m TIS2432-2555

PXC5PHTSS-TS04

C-PDU 4 x TIS outlets, with Surge Protection, Master Switch &
Overload Protection, LED power indicator, TIS 16A Plug,
Cable 3 m TIS2432-2555

1,690 บาท

PXC5PHTNS-TS06

C-PDU 6 x TIS outlets, with Master Switch & Overload
Protection, LED power indicator, TIS 16A Plug,
Cable 3 m TIS2432-2555 (1U)

1,390 บาท

PXC5PHTNB-TS06

C-PDU 6 x TIS outlets, with Master Circuit Breaker 16A, LED
power indicator, TIS 16A Plug,
Cable 3 m TIS2432-2555

1,590 บาท

PXC5PHTNS-TS06UB02

C-PDU 6 x TIS outlets (Black color), 2 x USB port with Master
Switch & Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 3 m TIS2432-2555 ( blue chassis )

1,590 บาท

PXC5PHTTS-TS08

C-PDU 8 x TIS outlets (Black color), with Surge Protection,
Master Switch & Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 3 m TIS2432-2555 ( yellow chassis)

1,790 บาท

PXC5PHTNS-TS04UB04

C-PDU 4 x TIS outlets (Black color), 4 x USB port with Master
Switch & Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 3 m TIS2432-2555 ( blue chassis )

1,790 บาท

PXC5PHTTS-TS06

C-PDU 6 x TIS outlets (Black color), with Surge Protection,
Master Switch & Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 3 m TIS2432-2555 ( yellow chassis )

1,590 บาท

PXC5PHTTO-TS03

C-PDU 3 x TIS outlets (Black color), with Surge Protection,
Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 2 m TIS2432-2555 ( yellow chassis )

990 บาท

PXM5PHTCO-TS06

C-PDU 6 x TIS outlets (Red color), with LCD power meter (V, A, W, kWh),
Overload Protection, LED power indicator,
TIS 16A Plug, Cable 3 m TIS2432-2555

990 บาท

2,590 บาท

หมายเหตุ
1.
2.
3.

่ นแปลง ราคาของสินค้าทั้งหมด ตามการเสนอราคาจริงแต่ละครั้ง โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า!
เนื่องจากความผันผวนของค่าเงิน และอัตราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เพิ่ ม/ลด/เปลีย
ราคาดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด หรือตัดสินใดๆ ได้ในกรณีท่เี กิดข้อพิ พาดขึ้น
ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามแต่ตัวแทนจําหน่ายในแต่ละภูมิภาค หรือตามแต่ละห้างสรรพสินค้าจะเห็นสมควร

เอกสารฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่ อใช้ประกอบการจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ PowerConneX ภายในประเทศไทย เป็นเอกสารแจกฟรี ห้ามจัดจ�ำหน่าย
หากต้องการข้อมูลเพิ่ มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ หรือสอบถามเพิ่ มเติม กรุณาติดต่อตัวแทนจ�ำหน่ายภายในประเทศ หรืออีเมล์มาที่ sales@fibreconnex.co.th (มีเจ้าหน้าที่ตอบเป็นภาษาไทย)
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