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Grupy produktów
• Zasilacze UPS, 
• PDU, 
• przełączniki STS, 
• szafy RACK, 
• system DCIM, 
• kontenerowe 

Data Center

Unikatowe cechy produktów 
• Innowacyjne zasilacze UPS Delta są 

odpowiedzią na zapotrzebowanie klientów 
oczekujących dużej gęstości mocy, wysokiej 
wydajności i najwyższej dostępności 
zasilania. Modułowe zasilacze z serii 
Modulon DPH 300/500/600kVA osiągają 
wiodącą w branży gęstość mocy 55,6kVA na 
moduł, co pozwala na lepsze wykorzystanie 
przestrzeni. Seria Modulon DPH stanowi 
idealne zabezpieczenie zasilania dla centrów 
optymalizując przy tym całkowity koszt 
posiadania (TCO).

Wybór przez klientów Delta Electronics do 
realizacji prestiżowych projektów potwierdza, 
że rozwiązania Delta są postrzegane jako wiodące, 
nowoczesne i przyszłościowe. Odpowiadają na 
aktualne i przyszłe zapotrzebowanie wydajnych 
i przyjaznych dla środowiska urządzeń 
energetycznych. Wiele lokalnych projektów 
z zastosowaniem zasilaczy UPS fi rmy Delta 
stanowi przekonywujący przykład tego, jak 
dostawcy kolokacji mogą sprostać wyzwaniom 
jutra, wprowadzając innowacje już dzisiaj.

Customers choice of Delta products for a high-
profi le projects shows that the Delta solutions 
are perceived as leading, stateof-the-art 
technology by top experts in the fi eld. Delta’s 
solutions are already designed today for a future 
in which colocation providers will need much 
more eff icient and environmentally friendly 
power equipment. Many local big scale projects 
with DeltaUPS’s off ers a compelling example 
of how colocation providers can also meet 
tomorrow’s challenges by innovating today.

Product groups
•   UPS power 

supply, 
•   PDU, 
•   STS, 
•   RACK systems,
•   DCIM monitoring,
•   portable Data 

Center

Product unique features
• Delta’s innovative UPS technologies 

provide the answer to customers’ demand 
for high power density, high power 
performance, and ultimate availability. 
The Delta Modulon DPH series UPS 
300/500/600kVA achieves the industry’s 
leading power density of 55.6kVA per 
module, off ering the smallest footprint 
and best space utilization. The Modulon 
DPH series UPS is the ideal modular power 
protection for MW datacenters to achieve 
total cost of ownership (TCO) optimization.Rok założenia / Year of establishment
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Delta Electronics jest globalnym dostawcą rozwiązań 
energooszczędnych i światowej klasy graczem w takich 
segmentach jak automatyka przemysłowa i budynkowa, 
infrastruktura centrów danych, zasilanie w telekomunikacji,
ładowanie pojazdów elektrycznych, rozwiązania sieciowe, 
technologie wyświetlania obrazu i monitorowania.
Delta Electronics is a global provider of energy-saving solutions 
and a world-class player in several segments, such as, industrial 
and building automation, data center infrastructure, telecom 
power, EV charging, networking systems, display and monitoring 
technologies and more.

Naszą inspiracją jest: „Przedsiębiorstwo istnieje i funkcjonuje
w otoczeniu, które jest ściśle powiązane z każdym z nas. 
Powinno ono służyć wyższemu celowi, jakim jest odpowiedzialność
wobec społeczeństwa, a nie tylko osiąganie zysków”.
Our inspiration: “An enterprise exists and functions in a living
environment that is closely connected to each of us. It should serve 
a higher goal of being responsible to society rather than just making 
profi ts.”
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https://twitter.com/deltaemea
https://www.instagram.com/delta.electronics.group/
https://pl-pl.facebook.com/Deltaemea/
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQGRixN92PTvYgAAAYMNEkZIYw9bnresZnGEYJ6-hRGZOIwwmzBcPap-hdrRyXbu7G0BOjWegbj-Jp-uQjp90mjCDcWkrUUscrkemYD7s4l7Vnja56B257uRk05FrH-wTBAKidM=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdelta-electronics-emea%2F
https://www.linkedin.com/authwall?trk=bf&trkInfo=AQH8BjxmTdeJBgAAAYMNEc0w7bWjnvJ-wkk--zHtRgEStiMxCHYX1nZ2SUhPYTThhCvMzBXDfyvT7gUnPZeRgrrRsL7gpC6I7I-pWR0H3Bde_ibwEZGviOslxvl0alJc2CBFxf0=&original_referer=&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fdelta-power-solutions-mcis%2F

