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Skupina Antolin Group spolieha na riešenie spoločnosti Eaton pre zaistenie
elektrickej bezpečnosti svojich závodov.
Ako výrobca automobilových komponentov využíva najpokročilejšiu úroveň
elektrickej bezpečnosti.
Bratislava ... Eaton, spoločnosť zaoberajúca sa riadením energie, oznámila, že zabudováva
svoje riešenia elektrickej bezpečnosti do dátových centier skupiny Antolin Group, jedného
z najväčších výrobcov automobilových interiérov na svete. Skupina Antolin Group si zvolila
spoločnosť Eaton a spoločnosť Cistec Technology, inovačného systémového integrátora, aby
poskytli dátových centrám nachádzajúcich sa v ich závodoch najvyššiu úroveň spoľahlivosti
a prevádzkyschopnosti. S týmto riešením má Antolin Group zabezpečený a spoľahlivý systém
pre zamedzenie rizík v prípade výpadku napájania.
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Prerušenie dodávky energie by mohlo napr. odstaviť výrobné linky ich závodov a poškodiť
obrábacie stroje. Ďalšou výhodou nového riešenia je možnosť diaľkovej správy všetkých
dátových centier závodov Antolin Group zo sídla spoločnosti v Burgose.
Riešenie vychádza z kombinácie zdrojov UPS Eaton 9PX s topológiou dvojitej konverzie, ktoré
znižujú spotrebu elektrickej energie až o 40% a poskytujú až o 28% viac činného výkonu
so softvérom Inteligent Power Manager (IPM) Eaton, ktorý disponuje nástrojmi potrebnými
ku sledovaniu a spravovaniu IT zdrojov vo fyzických aj virtuálnych prostrediach. Vybavenie
zahŕňa aj Eaton ATS16, ktoré je schopné prepínať medzi dvomi rôznymi vstupnými zdrojmi,
a snímače vlhkosti a teploty Eaton EMP001, ktoré monitorujú environmentálne podmienky
v inštalácii.
Jordi Cuesta, obchodný manažér IT kanálu spoločnosti Eaton, hovorí: „Týmto projektom
implementovaným spoločne s naším partnerom Cistec Technology poskytujeme skupine
Antolin Group maximálnu účinnosť a elektrickú bezpečnosť pre ich IT zariadenia. Spoločnosť
má súčasne istotu, že disponuje schopnosťou prevádzky a robustnosťou pre bezproblémový
chod svojich závodov.“
Óscar de la Asunción, architekt riešenia dátových centier skupiny Antoli Group, k tomu uvádza:
„Automatické vypnutie značne znižuje dobu prevádzky. Dôvodom je, že náhle odstavenie
našich virtuálnych strojov bez varovania môže mať dopad na činnosti v IT miestnostiach
a ovplyvňovať validáciu so susednými systémami. To vyžaduje ručné reštartovanie, ktoré je
zdĺhavé a obťažujúce.“
„Zavedením nového riešenia spoločnosti Eaton máme teraz bezpečný a spoľahlivý systém,
ktorý nám zaisťuje pripravenosť čeliť neplánovaným poruchám v napájaní. Toto riešenie nám
umožňuje spravovať virtuálne stroje a hostiteľské systémy automaticky, zaisťuje väčšiu
autonómiu infraštruktúry a zamedzuje odstavovaniu systémov, čo má značný dopad
na náklady,“ zdôraznil Jesús Tamayo, architekt riešenia dátových centier skupiny Antolin
Group.
„Na riešeniach Eaton si najviac vážime ich schopnosť interakcie s virtuálnym prostredím
VMWare zákazníka spoločne so softvéarom IPM, čo je kľúčové pre úspech tohto projektu,“
hovorí Juan Izquierdo, manažér obchodného rozvoja spoločnosti Cistec Technology
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v Baskicku. „Na základe výsledkov tohto projektu je spoločnosť Eaton našou prvou voľbou
medzi výrobcami v prostrediach UPS,“ doplnil Izquierdo.
Z hľadiska priaznivých výsledkov tohto projektu plánuje skupina Antolin Group pokračovať
vo svojej spolupráci so spoločnosťou Eaton. Existuje približne ďalších 60 na diaľku ovládaných
zariadení, ktoré budú rovnakým spôsobom nahradené.
Ak chcete vedieť viac o spoločnosti Eaton, navštívte www.eaton.sk. Všetky novinky nájdete
na Twitteri (@ETN_EMEA) alebo ich nájdete na našej (Eaton) Linkedln firemnej stránke.
O skupine EATON Corporation
Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton predstavuje globálnu špičku v oblasti rozvodu
energie a ochrany obvodov; ochrany pomocou záložných zdrojov; riadenia a automatizácie;
osvetľovania a bezpečnosti; štrukturálnych riešení a elektroinštalačných zariadení; vytvárania
riešení pre sťažené podmienky a nebezpečné prostredie a inžinierskych služieb. Vďaka súboru
globálnych riešení má spoločnosť Eaton možnosť odpovedať na súčasné najdôležitejšie výzvy
v oblasti riadenia spotreby elektrickej energie.
Eaton je spoločnosť zaoberajúca sa riadením spotreby energie a v roku 2018 zaznamenala
obrat vo výške 21,6 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporné riešenia, ktoré našim
zákazníkom pomáhajú efektívne spravovať elektrickú, hydraulickú a mechanickú energiu
účinnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Spoločnosť Eaton sa zaviazala zvyšovať kvalitu
života a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom technológií a služieb na riadenie
energie. Máme približne 99 000 zamestnancov a svojim zákazníkom predávame produkty
vo viac ako 175 krajinách. Ďalšie informácie získate na stránke www.eaton.com.
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