
LIEBERT® RDU-A G2
Hardware Inteligente de Monitoramento
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O Liebert® RDU-A G2 permite aos gerentes de data centers realizar as 
seguintes operações através de uma página web segura:

 y  Monitorar a saúde e o status dos equipamentos.

 y Monitorar as condições ambientais como temperatura e umidade, detecção de 
líquido e fumaça.

 y Registrar dados e logs das informações históricas de alarmes e de notificações.

Comunicações com Equipamentos de Terceiros:

 y SNMP

 y Modbus 485

 y Contatos Secos

 y Sinais Analógicos

O Liebert® RDU-A G2 atua como um 
gateway de comunicação para o 
equipamento e para a solução Liebert® 
RDU-M. Ele coleta e comunica, de forma 
inteligente, dados e comandos, dando aos 
administradores de TI uma visão 
completa do que está acontecendo com 
os equipamentos de facilities.

O Liebert® RDU-A G2 é uma solução de gerenciamento de infraestrutura da Vertiv que permite 
aos gerentes de data center obter uma visão completa das condições ambientais. O Liebert® 
RDU-A G2 conta com sensores de temperatura e umidade, detectores de líquido, fumaça, vibração 
além de disponibilizar portas digital de entrada e saída. Ele é equipado também com um servidor 
web integrado, eliminando a necessidade de instalar um software.
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Gerenciamento de Infraestrutura

1. Comunicações por Modbus 485 e/ou 
SNMP.

 y Default de 16 dispositivos em um 
RDU-A G2 (Podem ser todos Modbus 
485, ou todos SNMP, ou uma 
combinação entre eles).

 y Possui licença adicional (vendida 
separadamente) para mais 16 
dispositivos totalizando um máximo de 
32 dispositivos.

 y Cada porta COM permite um 
cascateamento (daisy chain) de até 4 
equipamentos sendo necessariamente 
do mesmo tipo.

Nota: Para a comunicação com equipamentos de 
terceiros é necessário o desenvolvimento de 
drivers (vendido separadamente). 

Vigilância por Vídeo

1. Duas portas USB para Câmera.

Obs: Não deve ser usado como uma aplicacão de CFTV
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Ambiental:

1. Sensores de Temperatura e Temperatura/Umidade.

 y Suporta até 32 sensores por default.

 y Máximo de 80 sensores quando adicionado o módulo RDU-THUB 
(vendido separadamente).

 y A Porta Sensor 1 suporta apenas sensores de temp. e/ou de temp./
umidade (máx. de 16 sensores).

 y A Porta Sensor 2 suporta sensores de temp. e/ou temp./umidade como 
também sensores de fumaça e infravermelho através dos módulos 4DIF. 
Essa porta suporta um máximo de 16 nós. Um máximo de 2 módulos 4DIF 
podem ser utilizados e ocuparão 10 nós (2 x 4 DIF + 8 sensores). Sendo 
que os 6 nós restantes só podem ser utilizados por sensores de temp. e/
ou temp./umidade.

Obs: Sensores de temp. ou temp./umidade são considerados com 1 nó. Sensores de fumaça 
ou infravermelho são considerados como 4 nós.

2. Sensor de Entrada Digital.

 y Suporta por default até 12 sensores de porta, detectores de líquido, 
fumaça, movimento e/ou vibração, sendo:

     - 4 através das portas Entrada Ditigal 1 e 2.

     - 8 através dos módulos 4DI conectados às portas Sensor 2.

 y Máximo de 28 sensores de entrada digital quando adicionado os cartões 8DIAI.

3. Sensor de Entrada Analógica.

 y Suporta até 16 entradas analógicas através de 2 cartões 8DIAI      
(vendido separadamente).

4. Sensor de Saída Analógica.

 y Suporta até 16 saídas analógicas através de 2 cartões 8DOAO      
(vendido separadamente).

5.  Sensor de Saída Digital.

 y Suporta até 18 saídas digitais, sendo 2 através das portas DO e DO2 e 16 
quando adicionado 2 cartões DOAO.

Obs: Cada sensor de fumaça ou infravermelho é considerado como sendo 4 nós.
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Porta

RDU-THUB

 y Módulo de expansão com 16 portas de sensores.

 y Suporta até 3 sensores de temp. e/ou temp/umidade     
por porta.

 y Cada RDU-A G2 suporta apenas 1 RDU-THUB.
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Especificações Técnicas

Modelo Medição Valor Erro

RDU-A G2

Altura 43mm <±0,5 mm

Largura 440mm <±1 mm

Profundidade 311mm <±1 mm

Peso <8kg

IRM-4COM 
IRM-8DIAI 
IRM-8DOAO

Altura 20mm <±0,5 mm

Largura 158mm <±1 mm

Profundidade 199mm <±1 mm

Peso <1kg

Condições Ambientais

Item Condição de Operação

Local de Aplicação
Geralmente em data centers ou sala de servidores,                   

com ar condicionado

Temperatura de Funcionamento -10 ºC ~ +60 ºC

Umidade Relativa 5% HR ~ 95% UR, sem condensação

Ambiente de Funcionamento
Poeira: conformidade com GR-63 para requisitos de ambientes 

Internos. Sem gás corrosivo, gás inflamável, neblina oleosa,  
vapor, pingos d'água ou sal.

Pressão do ar 70kpa ~ 106kpa 

Temperatura de armazenagem -40 ºC ~ +70 ºC 

Resfriamento Resfriamento natural

Rede de Distribuição de Energia TT/TN 

Níve de Proteção IP20

Especificações de Desempenho

Portas Padrão de Cabos Distância (unidade: m)
Portas Sensor 1 Cabo de par trançado categoria 4 ≤ 100

Portas Sensor 2 Cabo de par trançado categoria 4 ≤ 100

Portas DI Cabo de par trançado categoria 4 ≤ 100

Portas DO Cabo de par trançado categoria 4 ≤ 100

Portas COM Cabo de par trançado categoria 4 ≤ 100

Certificação do Produto: O RDU-A G2 está de acordo com os requisitos da CE.
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