
STACJA KOŃCOWA KABLA 
TELEKOMUNIKACYJNEGO

Budowa nowego kabla podmorskiego pozwoli Twojej firmie 
i Twoim klientom rozwinąć działalność, zwiększyć prędkość 
przesyłu i zagwarantować nadmiarowość.

Otwiera to nowe możliwości. Ale i stawia wymagania.  
Położenie kabla transoceanicznego jest zadaniem 
skomplikowanym. Dodatkowo należy zadbać o terminowe, 
zgodne z budżetem zbudowanie odpowiedniej stacji końcowej. 

Dodatkowo trzeba rozwiązywać problemy związane z projektem, wdrożeniem  

i utrzymaniem. Jest to wyzwanie dla każdego, niezależnie od liczby posiadanych 

obiektów. Spełnienie wszystkich wymogów, dla poszczególnych lokalizacji, może 

okazać się zadaniem złożonym i kosztownym.

Dział rozwiązań globalnych Vertiv, posiadający długoletnie doświadczenie 

współpracy z firmami telekomunikacyjnymi, jest odpowiednim partnerem. 

Wspieramy klientów na każdym kroku: od momentu opracowania wstępnych 

założeń projektu po jego realizację. Dzięki współpracy z Vertiv zyskasz dostęp do 

szerokiej oferty rozwiązań, wiedzy oraz wyspecjalizowanych partnerów branżowych. 

Nasze oferta obejmuje produkty z zakresu 
zasilania, chłodzenia i zarządzania 
infrastrukturą oraz oprogramowanie  
i rozwiązania. Nasza sieć serwisowa to ponad 
250 ośrodków na całym świecie.
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STACJA KOŃCOWA KABLA TELEKOMUNIKACYJNEGO

Dostarczamy fizyczną i elektryczną 
infrastrukturę obsługującą stacje końcowe  
kabli telekomunikacyjnych w każdym miejscu 
na świecie. 

Kierujemy się zasadą automatyzacji oraz prostoty, i dostarczamy 

rozwiązania montowane w miejscu instalacji, dostosowane do 

lokalnych rynków, powtarzalne i modułowe. 

Nasza strategia polega na stosowaniu sprawdzonych rozwiązań  

i ich personalizacji w celu uzyskania idealnej kombinacji, 

gwarantującej wysoką wydajność, najwyższą wartość i szybką 

dostawę. W Vertiv:

yy Ponad 60 inżynierów z różnych branż przeprowadza wstępną 

konfigurację i walidację projektu, co redukuje do minimum koszty 

budowy obiektu i ogranicza ryzyko związane z terminowością  

i jakością.

yy Gwarantujemy krótszy czas wdrożenia, co umożliwia szybką 

rozbudowę w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie.

yy Wspieramy klientów od momentu opracowania wstępnych 

założeń projektu po jego realizację.

UPRASZCZAMY INFRASTRUKTURĘ 
CENTRUM DANYCH.
Dział rozwiązań globalnych Vertiv usprawnia każdy aspekt 
projektowania i wdrażania stacji końcowych kabli telekomunikacyjnych, 
od którego zależy rozwój Twojej działalności.

Posiadane doświadczenie i zasoby pozwalają sprostać bieżącym 
potrzebom klientów, przewidywać przyszłe wymagania i oferować 
bezkonkurencyjne rozwiązania, dzięki czemu Twoje krytyczne dla 
firmy inwestycje będą realizowane w możliwie najsprawniejszy i 
najefektywniejszy sposób.


