
—  
ВИМІРЮВАННЯ  ТА ЗАХИСТ  

Попередньо конфігуруванні 

розподільчі панелі серії RPP  

Ключ до створення надійних і 

універсальних центрів обробки та 

збереження даних 
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СЕРІЇ RPP КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ І 
УНІВЕРСАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ ОБРОБКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ДАНИХ 

 

— 

ЗМІСТ 3 

— 

Унікальна 

компактність, що 

забезпечує більше 

можливостей у 

меншому просторі. 

ЗМІСТ 
 
 
 
 
 

004 – 005 

 
006 – 007 

 
008 – 009 

 
010 – 011 

 

 
012 – 013 

 
 

016 – 017 

 
018 – 019 

 
022 – 023 

 
024 – 025 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Унікальна компактність нашого 
рішення 

Огляд електрообладнання центрів 
обробки та збереження даних 

Пропозиція для 

проектувальників 

Пропозиція для клієнтів із сумісним 
розміщенням серверного 
обладнання 

Пропозиція провайдерам, 

банкам і страховим компаніям 
 

Проектування, виробництво та 
інтеграція панелей RPP 

 

Пропозиція для виробників 

типових модульних ЦОД 
 

Спроектуйте ЦОД згідно ваших 
потреб 

 

Попередньо конфігуруванні 

розподільчі панелі серії RPP 
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— 

УНІКАЛЬНА  КОМПАК ТНІ СТ Ь  НАШ ОГО  РІ ШЕ Н НЯ  5 

Унікальна компактність нашого рішення 
Інтелектуальні дані потребують енергії 
інтелекту 

— 

Ми пропонуємо: 
 

• збереження вашого часу при проектуванні та 
сертифікації низьковольтних розподільчих 
установок. 
• забезпечення повністю зашифрованого 
зв’язку між кінцевими пунктами до рівня 
моніторингу ліній, що відходять. 

 
Попередньо конфігуруванні розподільчі панелі 
RPP (далі панелі RPP) відповідають всім вимогам, 
що пред'являються при електропостачанні 
критично важливого обладнання та 
забезпечують розподіл і моніторинг до 256 ліній, 
та є при цьому надійними, безпечними та 
компактними. 
Попередньо конфігуруванні розподільчі панелі 
RPP – це ідеальне рішення для інженерів центрів 
обробки та збереження даних (далі ЦОД), яке 
зберігає час для планування та створення 
динамічних креслень щита. Всі панелі RPP та 
проходять типові випробування згідно з IEC 
61439-2. 

— 

https://new.abb.com/low-voltage/industries/datacenters 
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ОГЛЯД  Е ЛЕКТРООБЛАДНАНН Я  ЦЕНТРІВ  ОБРОБКИ  ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  ДАНИХ  7 

09  

01  

02 

03 

04  06  

05 

07  
08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

— 
ОГЛЯД  ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ  ЦЕНТРІВ  ОБРОБКИ  ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ  ДАНИХ  

Пропозиція АББ для енергопостачання ЦОД 
включає в себе інноваційні та універсальні 
рішення, такі як попередньо конфігуруванні 
розподільчі панелі RPP, що пройшли 
попередні типові випробування. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

1 Головний 

низьковольтний 

розподільчий щит 

- Рішення з 

використанням 

збірної шини 6300A 

- Регулювання 

гармонічного складу 

- Корекція коефіцієнту 

потужності 

— 

2 Вторинний розподіл 

електроенергії 

- Автоматичне 

введення резерву 

Низьковольтний 

розподільчий пристрій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

3 Панель RPP 

- Перемикання 

пристроїв під напругою 

- До 256 відгалужень з 

системою моніторингу 

кіл CMS 

- Попередні типові 

випробування згідно з 

IEC 61439-2 

Економія монтажного 

простору до 50% 

— 

4 Серверні шафи 

- Розподільчі панелі 

живлення стойок 

- Системи живлення 

змінного та постійного 

струму 

- Плаский корпус 

спрощує 

техобслуговування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

5 Управління 

інфраструктурою ЦОД 

- Інтерфейси 

користувачів 

- Зовнішні інтерфейси 

- Прикладні модулі 

- Моніторинг та 

управління 

 
— 

6 Підстанції 

- Трансформатори 

- Середньовольтні 

розподільчі пристрої 

- Рішення у сфері 

збереження енергії 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

7 Генераторні 

установки для 

резервного живлення 

- Автоматичний 

регулятор напруги (АРН) 

- Здатність витримувати 

перевантаження (110%) 

- Безщіткове 

збудження, 

самозбудження 

- розмір за IEC 180-500, 

до 3750 кВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

8 Обладнання систем 

вентиляції і 

кондиціонування 

- Високоефективні 

двигуни 

- Низько гармонійні, 

регульовані частотні 

перетворювачі та 

зворотні перетворювачі 

- Автоматизація та 

управління 

- Контрольно- 

вимірювальне 

обладнання 

— 

9 Модульні UPS як для 

низької, та і для 

середньої напруги 

– Системи 

акумулювання енергії 

– Випрямлячі 
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— 

ПРОПОЗИЦІЯ  ДЛЯ ПРОЕКТУВАЛЬНИКІВ  9 

Пропозиція для проектувальників 
Швидкість залежить від того, чи робите ви все 
вірно з самого початку 

 

— 
Комплексні проекти потребують професійних і 
комплексних консультаційних послуг. Отже, ви 
можете покластися на ABB як на впливового 
гравця з перевіреною репутацією. Ми пропонуємо 
широкий асортимент якісної продукції та рішень 
для критично важливих сфер, таких як центри 
обробки та збереження даних. Якщо ви шукаєте 
рішення, яке можна просто спланувати у кілька 
кроків, спробуйте наш новий інтерактивний 3D 
додаток для конфігурації центрів обробки та 
збереження даних. Переглядаючи одну й ту саму 
сторінку, у вас є можливість швидко звіритись та 
домовитися з клієнтом. Клієнт отримає те, що 
бачить. Ми розуміємо, що найбільшою цінністю 
для центрів обробки та збереження даних наразі є 
ефективність використання простору та енергії. 

Отже, ми пропонуємо унікальну компактність, яка 
забезпечує для вас більшу кількість вихідних 
з’єднань у меншому просторі. Завдяки нашій 
системі моніторингу кіл ви можете зручно 
відстежувати та контролювати споживання енергії 
ІТ стойками на рівні кожного відгалуження. 
Пропозиція АББ для енергопостачання ЦОД 
включає в себе інноваційні та універсальні 
рішення, які можна легко адаптувати до ваших 
конкретних, користувацьких конфігурацій проекту 
у найкоротші терміни. 
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— 

ПРОПОЗИЦІЯ  ДЛЯ КЛІЄНТІВ  ІЗ СУМІСНИМ  РОЗМІЩЕННЯМ  СЕРВЕРНОГО  ОБЛАДНАННЯ  (COLLOCATION DATA CENTRE) 11 

Пропозиція для клієнтів із сумісним 
розміщенням серверного обладнання 
Оплата по мірі розширення бізнесу 

 
— 
Модульність, універсальність масштабованість. 
Саме вони, на нашу думку, є найбільш важливими 
для вас, як для надавача послуг сумісного 
розміщення, оскільки ви хочете платити по мірі 
зростання. ABB надає можливість управляти ЦОД 
без будь-яких перерв у роботі. Завдяки 
універсальній, захищеній від дотику системі 
SMISSLINE ви у будь-який час можете зменшити 
експлуатаційні витрати простим балансуванням фаз 
шинної розподільчої системи без необхідності 
вимикати живлення. Як виявити розбалансування 
фаз? Завдяки нашій системі моніторингу кіл CMS ви 
знатиме, що може статися, до того, як це станеться. 
У порівнянні з іншими системами розподілу 
електроенергії з системою моніторингу кіл, наше 
рішення забезпечує до 50% економії простору. 
Менше простору для розподілу енергії означає 
більше простору для ІТ-стойок у тій самій шафі чи 
серверному приміщенні. 



 

12 ПОПЕРЕДНЬО КОНФІГУРУВАННІ РОЗПОДІЛЬЧІ ПАНЕЛІ СЕРІЇ RPP 
КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ І УНІВЕРСАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 
ОБРОБКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ  

 
 

— 

ПР ОП ОЗ ИЦІ Я  ПР ОВАЙ Д ЕРА М  ІН ФОРМА ЦІ ЙН ИХ  ПОСЛУГ,  БАНКАМ  І СТ РАХ ОВ ИМ  К ОМ ПАНІ ЯМ  13 

Пропозиція провайдерам інформаційних 
послуг, банкам і страховим компаніям 
Захист даних від несанкціонованого доступу 

 
— 
Ви коли-небудь замислювалися, чи належним 
чином зберігаються дані вимірювань вашого 
локального ЦОД? 
Високі вимоги стандартів кібербезпеки є 
обов'язковими для сучасних ЦОД. Як можна 
забезпечити безпечний обмін всіма вашими 
даними? Рішенням є наша система моніторингу кіл 
CMS, яка захищає дані за допомогою повністю 
захищеного шифрованого зв'язку по протоколу 
SNMPv3. Шинна систему роз'ємного монтажу 
SMISSLINE зменшить ваші витрати на 
техобслуговування та електроенергію. Її 
захищеність від дотику забезпечує проведення 
техобслуговування без вимикання живлення. 
Водночас, ви усуваєте незбалансовані 
навантаження та уникаєте негативних наслідків 
розбалансування фаз. 
Захищеність системи SMISSLINE від дотику 
забезпечує безпечну роботу всього 
проінструктованого персоналу без необхідності в 
спеціальному обладнанні. 
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ЗАХИСТ ДАНИХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
— 
ЗАХИСТ ДАНИХ ВІД НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ 

Шифрування даних є обов’язковою 
вимогою для ЦОД. 
Наша система CMS – це перша 
система моніторингу, яка пропонує 
повністю захищений шифрований 
зв'язок для всіх відгалужень по 
протоколу SNMPv3. 
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— 

Проектування, виробництво та 
інтеграція панелей RPP у центри 
обробки та збереження даних 
Універсальне і конкурентне рішення 
вторинного розподілу електроенергії 

Попередньо конфігуруванні панелі RPP компанії ABB 

забезпечують ефективну та гнучку інфраструктуру та стійку 

прибутковість центрів обробки та збереження даних. 

Панелі RPP відповідають вимогам, що пред'являються при 

електропостачанні критично важливого обладнання та 

забезпечують розподіл і моніторинг до 256 ліній, що 

відходять, та одночасно є безпечним, надійним і 

компактним. Як ідеальне рішення для інженерів центрів 

обробки та збереження даних панелі RPP демонструють 

надійність, ефективність і гнучкість у збереженні часу для 

планування та монтажу пристрою розподілу енергії. 

Панелі RPP забезпечують безперебійне живлення 

критичного обладнання та допомагають виробникам щита 

значно зменшити витрати на сертифікацію. 

 
Прискорюйте виконання своїх проектів 

В якості стартової точки кожного проекту ви, як 

проектувальник електрообладнання хочете бачити 

простий спосіб створення схеми компонування системи 

розподілу електроенергії. Використання нашого 

конфігуратора надає вам можливість майже миттєво 

досягти відповідності до 80% типових рішень для ЦОД. 

Вам навіть не потрібно заздалегідь знати обсяг 

навантажень. Завдяки системі SMISSLINE вам треба лише 

знати максимальне очікуване навантаження IT 

обладнання та вказати загальну кількість автоматичних 

вимикачів і датчиків системному інтегратору на місці. 

Швидка реалізація – це утопія? Лише на перший погляд. 

Наші панелі RPP складаються з модульної шинної системи 

та сертифіковані згідно з IEC 61439-2. Це рішення зменшує 

час та витрати на створення щита. 

Захищена від дотику система SMISSLINE та система 
моніторингу кіл CMS дозволяють швидко додавати чи 

Швидка реалізація 

Проектувальник електрообладнання може отримати типові 

сертифікати та динамічні 3D схеми панелей RPP з нашого 

конфігуратора для їх подальшої кастомізації згідно з 

вимогами виробника щитів. Це зменшує обсяг проектних 

робіт та витрати на сертифікацію. Панелі RPP мають 

конструкцію, яка зручна для користувачів: захищена від 

дотику, роз'ємна система SMISSLINE з чотирьома головними 

шинами для трьох фаз L1, L2, L3 та нейтралі. Крім того, на 

додатковому цоколі Ви можете встановити клеми нейтралі чи 

захисного заземлення (PE). Використання роз'ємної системи 

SMISSLINE в цілому спрощує монтаж та дозволяє в 

подальшому додавати до схеми захисні пристрої, 

вимірювальні чи з’єднувальні пристрої будь-якого типу. 

Безпосереднє наповнення може бути сформульована 

виробником щита виготовлення чи пізніше інженером- 

схемотехніком на місці. Для інтеграції в розподільний 

пристрій функції моніторингу вхідних ліній, та ліній, що 

відходять, краще всього підходить наша система моніторингу 

серії CMS. Завдяки конструкції датчиків з відкритим контуром 

ви можете встановити крихітні датчики струму прямо на 

автоматичний вимикач, без потреби будь-якого додаткового 

простору на DIN-рейці. 

 
 
 

Унікальна компактність 

потребує на 50% менше монтажного простору 
 

Попередні типові 

випробування 

згідно з 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

— 

Гнучке  

проектування ваших 

центрів обробки та 

збереження даних з 

використанням 

динамічних креслень 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Унікальна компактність 

З точки зору проектувальника електричного 

обладнання ви зазвичай будете розглядати один 

розподільчий щит як джерело живлення А, а 

інший – як джерело живлення В. але якщо ви 

шукаєте оптимальне рішення для найбільш 

ефективного використання простору у вашому 

ЦОД для встановлення на цьому просторі ІТ- 

обладнання, вам треба зменшити місце, яке 

займає електрообладнання. Ми помістили 

розподільчі пристрої А та В, включаючи 

автоматичні вимикачі у литому корпусі, в одну 

шафу – це зменшує місце, яке вони займають, на 

50%, та водночас забезпечує повний рівень 

резервування. 

— 

Заключне оснащення шинної 
системи SMISSLINE може бути 
виконане на місці та потребує 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оплата по мірі зростання 

Модульність, універсальність масштабованість – 

саме вони, на нашу думку, є найбільш важливими 

для ваших клієнтів, таких як надавачі послуг 

сумісного розміщення серверного обладнання чи 

великі провайдери, оскільки вони хочуть платити по 

мірі зростання ІТ-навантаження. Ми, як 

проектувальники електрообладнання, обіцяємо вам 

захист капітальних витрат впродовж часу та 

адаптацію поточних і майбутніх бізнес-потреб. 

ABB хоче надати вашим клієнтам повну та відповідну 

можливість управляти своїми центрами обробки та 

збереження даних без будь-яких перерв у роботі. 

Інженери-схемотехніки оцінять нашу універсальну, 

захищену від дотику систему SMISSLINE, яка у будь- 

який час дозволяє додавати пристрої і балансувати 

фази розподільчої системи без необхідності 

вимикати живлення. Як вирахувати розбалансування 

фаз? Завдяки системі моніторингу кіл CMS ви 

знатиме, що може статися, до того, як це станеться. 

заміняти автоматичні вимикачі і вимірювальні датчикі під 

напругою. В залежності від загального навантаження 

серверної стійки у подальшому, на шину SMISSLINE можуть 

додаватися автоматичні вимикачі з необхідним 

номіналом, що збільшує гнучкість рішень системного 

інтегратора. 

IEC 61439-2 

 

Прискорення 
виконання 
ваших проектів 
Швидкі 
встановлення та 
монтаж 

Конфігуруванні 
панелі 

 
 
 
 
 
 
 

 

мінімального часу. 

Попередні типові випробування 

Наш асортимент розподільчих панелей серії RPP 

максимально задовольняє потреби клієнтів та 

включає три варіанти ширини корпусу в 

залежності від необхідної кількості вихідних 

з’єднань (див. стор. 25). До 256 вихідних 

з’єднань та максимальний вхідний струм у 1000A 

дозволяють просте живлення 128 IT-стойок з 

піковим навантаженням 10A/фаза. 

Ми успішно сертифікували всі можливі 40000 

комбінацій згідно з IEC 61439-2 та безкоштовно 
Оплата по мірі зростання 

Додавайте обладнання 

по мірі необхідності 

Швидка реалізація 

Мала кількість 

дротових з’єднань 

надаємо цей сертифікат всім виробникам щитів. 
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— 

— 

Пропозиція для виробників типових 
модульних ЦОД 
Модульні центри обробки та збереження 
даних мають нерозкритий потенціал 

 

 
ІНЖЕНЕР - СХЕМОТЕХНІК  

Коли мої клієнти орендують додатковий 
серверний простір, я можу просто 
додавати вимикачі та вимірювальні 
пристрої під напругою без необхідності 
вимикати всю розподільчу панель. 

 

— 

1 Огляд нашої 

пропозиції цінності 

для виробників 

модульних ЦОД 

— 

2 Інженер- 

схемотехнік 

модульних ЦОД 

конфігурує нашу нову 

систему відстеження 

ланцюгу на місці 

Утримання капітальних витрат та інвестицій на низькому 

рівні є ключовим для виробників модульних ЦОД. Це 

особливо складно, якщо ви не знаєте точну конфігурацію 

проекту або під час завчасного виготовлення модулів. 

Отже, ми розробили універсальну модульну шинну 

систему розподілу та вимірювання, яка дозволяє 

встановлювати автоматичні вимикачі та датчики у дуже 

малому просторі порівняно з іншими розподільчими 

пристроями. 

Заміна чи додавання автоматичного вимикача без 

переривання електропостачання основного обладнання 

та під напругою, що забезпечує зменшення 

експлуатаційних витрат може бути ключовим 

аргументом для покупця. Наша розподільча система 

SMISSLINE захищена від дотику, що дозволяє виконувати 

роботи під напругою без відключення всієї панелі 

розподілу. Ви можете робити це без гумових рукавичок 

або спеціального оснащення. Система SMISSLINE 

забезпечить економію коштів з одночасним зменшенням 

часу на виконання під’єднань. 

Платіть по мірі зростання IT навантаження, резервуйте 

вільний простір в розподільчий панелі, якій ви 

активуєте, коли ваші клієнти орендують стійковий 

простір. Наша остання версія системи моніторингу кіл 

CMS використовує Modbus і SNMP, що забезпечить вам 

повністю захищений шифрований зв’язок з системою 

управління інфраструктурою ЦОД. 

 
Давайте коротко підсумуємо всі ваші переваги: 

• Зниження капітальних витрат завдяки зменшенню 

загального простору, що займають розподільчі 

установки 

• Зменшення обсягу інвестицій дозволяє встановлювати 

невикористовувані розподільчі установки та активувати 

їх, коли клієнти орендують стійковий простір 

• Зменшення експлуатаційних витрат дозволяє 

виконувати роботи під напругою без переривання 

енергопостачання цілої панелі 

• Забезпечення шифрованої передачі даних 

вимірювання з використанням останнього протоколу 

SNMP v3 
 

 

Оплата по мірі зростання 
 

Шифрований зв'язок 
Зменшення часу на 

виконання під’єднань 
 

  
 

 

 

Гнучкість Обізнаність про витрати 
 

 

 

Зміна пристроїв під 

напругою 

Відсутність простоїв Компактність 
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— 
ЦИФРОВЕ  ВИМІРЮВАННЯ  

Ідентифікація та візуалізація 
кожного навантаження панелі 
RPP – унікальні як відбитки 
пальців. 
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КЛЮЧ ДО СТВОРЕННЯ НАДІЙНИХ І УНІВЕРСАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ 
ОБРОБКИ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ  

— 

01 

Спроектуйте 
за допомогою 3D конфігуратора 
від ABB 

 
 

 
— 

1 Активуйте перегляд 

у ВР за допомогою 

додатку та встановіть 

камеру на центр 

управління цим ЦОД 

— 

2 Необмежена 

гнучкість – проектуйте 

та конфігуруйте 

розподільчі панелі, де 

б ви не були 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Конфігуратор RPP для 
браузера Google 
Chrome https://goo.gl/ 
R5WOfP 

 
 
 
 
 
 

 

Конфігуратор ДЕЩ для 
iPad у App Store 
https://appsto.re/ch/ 
d5aZC.i 

 
 
 

Планування розподілу електроенергії у центрі 

обробки та збереження даних є комплексним та 

займає багато часу. Наше рішення для вас: 3D 

інструмент для конфігурації ЦОД - ефективний, 

інтуїтивно-зрозумілий та орієнтований на потреби 

клієнтів. За допомогою конфігуратора ви можете 

проектувати та створювати свої кастомізовані 

рішення щодо ЦОД на своєму iPad чи у браузерній 

версії. 

— 
“як консультант, я постійно на 
зв’язку зі своїми клієнтами. 
Саме тому дуже важливо створити 
перший приблизний чорновий 
проект швидко та ефективно.” 

 
Як сконфігурувати розподільчу панель RPP? 

Після запуску конфігуратора з’явиться детальний вид 

центру обробки та збереження даних з різними 

зонами, обравши поле панелей RPP, ви потрапите 

прямо у серверну. 

 
На основі кількості серверів і серверних шаф, 

запланованих для вашого центру обробки та 

збереження даних, додаток обере відповідний 

варіант оболонки панелі RPP. Згідно ваших потреб 

будуть виконані розрахунки того, скільки шин 

повинна мати система SMISSLINE, яка встановлюється 

в оболонці – дві, три або чотири. Споживач також 

може обрати опцію аналізатора мережі для цілей 

моніторингу, якщо треба вимірювати струм кожного 

відгалуження. Ще однією опцією кастомізації 

дистанційного електрощита буде вибір між двома 

можливими варіантами передніх дверей: оберіть 

скляні двері чи металеві двері з вбудованим 

сенсорним екраном. 

 
Детальна візуалізація конфігурації панелей наявна з 

початку фази проектування та надає вам уяву про те, 

як буде виглядати ваше кастомізоване рішення. 

 
 
 

Наявні чотири динамічні види, що 

відповідають етапам конфігурації 

• Відображення панелі RPP у цілому 

• Вид передньої двері з сенсорним екраном 

• Детальна візуалізація шини SMISSLINE TP з 

оснащенням 

• Масштабування DIN-рейки з встановленими 

вимикачами у литому корпусі та системою 

моніторингу кіл 

 
На основі ваших індивідуально обраних 

характеристик конфігуратор створить відомість 

матеріалів, динамічні схеми з’єднань та 

сертифікати типових іспитів. Ці документи 

надсилаються електронною поштою відразу ж 

після завершення процесу конфігурації. 

 
Головні переваги 

• Прискорення проектування 

• Гнучкість під час розгляду індивідуальних 

вимог клієнтів 

• Відправлення конфігурації електронною 

поштою всього в один клік 

• Створення детальної відомості матеріалів і 

специфікацій 

• Зберігання ваших конфігурацій 

 
Залишайтеся гнучкими 

3D конфігуратор центрів обробки та збереження 

даних наявний у магазині додатків для 

завантаження на ваш iPad, а також у вигляді 

браузерної версії для ПК. Конфігуратор дозволяє 

користувачу обирати у меню німецьку, 

англійську та японську мову. 

 
Вражаючий 3D-досвід 

Насолоджуйтеся тримірними образами ЦОД, 

якій ви проектуєте. У верхньому правому куті 

додатку активуйте вид Віртуальна реальність 

(Virtual Reality) та встановіть камеру на 

зображення 01 для запуску цієї функції. 

 

— 

02 

— 



— 

02 
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— 
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— 

Попередньо конфігуруванні розподільчі 
панелі серії RPP 
Надзвичайне технічне різноманіття 
Поєднання різних продуктів забезпечує кастомізовану конфігурацію для кожної 

вимоги з постійним фокусуванням на безпеці, моніторингу та гнучкості. 

Асортимент розподільних панелей серії RPP 

Різні розміри для усіх застосувань 

 
 

 
— 

1. Резервний захист – 

Вимикач у литому 

корпусі XT4 

— 

2. SMISSLINE TP – 

захищена від дотиків 

шинна система 

—  

3. Аналізатор якості 

електроенергії 

—  

4. Система 

моніторингу CMS 

—  

5. Захист від 

імпульсної 

перенапруги 

Безпека та захист 

Яким буде розподіл електроенергії без належного 

захисту? Як на рівні мережі, та і на рівні ліній, що 

відходять, ми пропонуємо великий асортимент 

захисних пристроїв: вимикачі у литому корпусі до 

1000A можуть бути встановлені на боці мережі. На 

рівні ліній, що відходять, портфель SMISSLINE TP 

забезпечує різноманіття автоматичних вимикачів та 

пристроїв диференційного струму до 63A у різних 

версіях. Завдяки захищеній від дотиків шинній системі 

SMISSLINE пристрої можна легко замінювати під 

напругою без вимикання живлення. Це зберігає час та 

дозволяє уникнути складного прокладання проводки, а 

також гарантує високий рівень гнучкості під час роботи. 

Встановлення обмежувачів перенапруги забезпечує 

захист серверів від небезпечної пікової напруги. 

Індикатор терміну роботи гарантує своєчасну заміну 

картриджів цих пристроїв. 

Облік електроенергії 

Завдяки своїй точності і функціональності лічильники 

електроенергії серії EQ і аналізатори M2M та M4M 

забезпечать вас повною інформацією про 

енергоспоживання. 

 
Моніторинг 

Система моніторингу кіл CMS700 – це 

найкомпактніша багатоканальна система моніторингу 

ліній, що відходять, змінного та постійного струму, яка 

вимірює навантаження окремих ліній і відображає 

інформацію про параметри електроенергії. Прямо на 

вимикачах SMISSLINE, без будь-якого додаткового 

простору, можна встановити до 96 датчиків з 

розімкнутим контуром. Система CMS700 підходить як 

для нового обладнання, так і для переобладнання 

існуючого. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

— — 
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04 05 06 

— 

Рішення для ЦОД компанії ABB згідно міжнародної типової нумерації 

Приклад типового номеру: RPP-500A-NP-INT-OVR-MID-PQ-TS 
 

 Електричні характеристики Моніторинг та функції 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 

Продукт Вхідний струм Захист Встановлення 
корпусного вимикача 

Функції Вимірювання ліній, 
що відходять 

Аналіз мережі Відображення/ 
Дотик 

RPP 250A P (одна фаза) INT (внутрішній) Не обрано Не обрано Не обрано Не обрано 

 500A NP (фаза та 
нейтраль) 

EXT (зовнішній) RTI (індикація 
відключення 
вимикачів) 

CMS 
(моніторинг кіл) 

NET (мережевий 
аналізатор) 

TS (ПК/сенсорний 
екран щита) 

 750A 3P (три фази) SINT (одна лінія 
із внутрішнім) 

OVR (захист від імпульсної 
перенапруги) 

Лічильники 
електроенергії 

PQ (аналізатор якості 
електроенергії) 

 

 1000A 3NP (три фази та 
нейтраль) 

SEXT (одна лінія 
із зовнішнім) 

RTIOVR 
(індикація 
заміни OVR) 

   

  KXXX (стійка крива 
автоматичного 
відключення) 

     

Технічні характеристики RPP-250A RPP-500A RPP-750A RPP-1000A 

Номінальний струм установки (Ina) 250A 2x250A 3x250A 4x250A 

Номінальна робоча напруга 240/415 В змінного струму 

Кількість ліній, що 
відходять 

 128 128 192 256 

З дистанційною індикацією 
автоматичного відключення 

84 84 128 170 

З захистом від імпульсної перенапруги 112 112 168 222 

З лічильником електроенергії 42 42 63 84 

Робоча температура -5 ... +40 °C 

Модуль управління CMS-700 -25 … +70 °C 

CMS-700 Control Unit Зв'язок Modbus RTU (RS485); Modbus TCP/IP; SNMP v1/2 та шифрований SNMP v3 

Точність вимірювання 
напруги 

 

±1 % 

Точність 
вимірювання струму 

 

±1 % повної шкали 

Дисплей  Інтегрований веб-сервер (CMS-700); опціонально дисплей на дверях 

Розміри (мм) H x W x D 1950/550/350 1950/550/350 1950/800/350 1950/1050/350 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



боку ABB AG. 
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Додаткова інформація 

Ми залишаємо за собою право на 

внесення технічних змін чи модифікування 

змісту цього документу без попередження. 

Стосовно замовлень на закупку 

превалюють погоджені сторонами 

конкретні умови. ABB AG не несе жодної 

відповідальності за потенційні помилки чи 

можливу нестачу інформації в цьому 

документі. 

 
Ми залишаємо за собою всі права на цей 

документ і його предмет та ілюстрації, які 

в ньому містяться. Будь-яке повне чи 

часткове відтворення, розголошення 

третім особам чи використання змісту 

документу дозволяється лише за умови 

надання попередньої письмової згоди з 
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Потребує на 50% менше 
монтажного простору, 
100% резервування. 
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https://new.abb.com/low-voltage/industries/datacenters 
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