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PROFESIONÁLNÍ ZÁSUVKOVÉ JEDNOTKY  PROFESSIONAL PDU

kompatibilní  | compatible
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Zbrusu nový propojovací systém napájecích  
a datových modulů, který lze zkonfigurovat na 
přání zákazníka. 
Zvláštní důraz je kladen na kompaktnost 
designu, pevnost hliníkového profilu, 
nenápadnost zásuvek a flexibilitu možností  
— nový versatek nabízí nejkomplexnější řešení 
pro moderní pracovní prostředí. 

A brand new interconnecting system of 
electrical and data supply modules, customized 
to a high specification.
Particular emphasis has gone into its compact 
design, the strength of the aluminum profile, 
discreet sockets and the flexibility of available 
options – the new versatek offers the most 
comprehensive technical solutions to the 
modern working environment.
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Nový systém datové kabeláže s konektory:
• zvýšená rychlost přenosu dat po ethernetu, všechny 
konektory jsou CAT.6A 10 Gb/s 500 MHz - 
CAT.6 1 Gb/s 250 MHz, kompatibilní s RJ-11 (univerzální 
telefonní jack).
Konektory vyšší kategorie na vyžádání.
•  Nový systém „L” je součástí kabelu, který umožňuje 
přímý přenos z jednoho kabelu na druhý (bez přerušení 
signálu) 
• Možnost duálního napíjení v jedné jednotce (230 V  
a 110 V).
• UPS systém s dedikovaným vstupem, označený 
červenými vidlicemi a červenými rámečky kolem zásuvek.

New data cabling system with coupling connectors:
• increased speed of ethernet data transmission,
all connectors are equipped
with CAT.6A 10Gb/s 500Mhz - CAT.6 1Gb/s 250Mhz.
RJ-11 (data universal telephone jack) supported.
On request,other connectors are available
• The new ‘L’ system, is integral to the cable
(without signal interruption), which allows direct 
transmission from one cable to another.
• Dual power supply supported (ex 220V
and 110V) in a single pod.
• UPS system with dedicated input supported, identifiable 
by red connectors for power outlets and red frames
for the sockets.
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TECHNICKÁ DATA
TECHNICAL DATA

versatek
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PROVEDENÍ
FINISHES
Zásuvky • Sockets

 Černá | Black

Profily • Profile

 Eloxovaný hliník | Anodized aluminum

 Bílá | White

 Černá | Black
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