
KABLO GEÇİŞ İSTASYONU

Yeni denizaltı kablo yolları oluşturmak, sizin ve 
müşterilerinizin işi geliştirmenize, trafik dağıtımını 
iyileştirmesine ve fazlalığı artırmanıza olanak tanır.

Sizi yeni imkânlara ve zorluklara açar. Yeni yolları dağıtmak, 
kablo geçiş istasyonunuzun zamanında, bütçe dahilinde 
olması ve amacına uygun olması konusunda 
endişelenmenize gerek kalmadan yeterince zordur. 

Ardından, kablo geçiş istasyonlarını tasarlama, dağıtma ve koruma uygulamaları 

vardır. Kaç tane sahanız olursa olsun; bu kolay bir iş değil. Sahadan sahaya tüm 

gereksinimlerle başa çıkmak karmaşık ve masraflı olabilir.

Vertiv global çözümleri, özellikle telekomünikasyon şirketleriyle çalışan kapsamlı 

uzmanlığımızla ideal iş ortağınızdır. İlk gereksinimlerin geliştirilmesinden projenin 

uygulanmasına kadar her adımda sizinle çalışacağız. Vertiv ile ürün 

portföyümüzün genişliğine ve aynı zamanda disipline özgü iş ortaklarımızın 

deneyimine de erişebilirsiniz. 

Portföyümüz dünya çapında neredeyse 
250 servis merkezi tarafından 
desteklenen termal yönetim ile güç ve 
altyapı yönetimine yönelik ürün, yazılım 
ve çözümler içerir.
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KABLO GEÇİŞ İSTASYONU

Dünyanın herhangi bir yerinde, ister birkaç 
tane olsun ister onlarca, kablo geçiş 
istasyonlarınızı desteklemek için ana elektriksel 
ve fiziksel altyapıyı sağlayacağız. 

Hedefimiz, gereksinimleriniz için tasarım otomasyonu ve basitlik 

sunmak, yerinde monte edilen, yerel pazarlar için özelleştirilmiş, 

tekrarlanabilir ve modüler çözümler sunmaktır. 

Yaklaşımımız, ayırt edici yetenek, en iyi değer ve hızlı teslimatın 

ideal kombinasyonunu sunmak amacıyla sizin için uyarladığımız 

kanıtlanmış çözümlere dayanır. Diğer satıcıların aksine, biz;

yy 60’dan fazla türdeş alanlı mühendisten oluşan mühendislik 

ekibimizle özgün tasarımlarınızı önceden yapılandırıyor ve 

önceden onaylıyoruz ve bu sayede yerinde inşaatı minimum 

seviyeye indiriyoruz ve bu da daha az zamanlama ve kalite 

riskiyle sonuçlanıyor.

yy Yerleştirme sürelerini kısaltın, böylece büyüme yatırımlarınızı  

iş talebi sinyalleriyle daha iyi ayarlayabilirsiniz.

yy İlk gereksinimlerin geliştirilmesinden projenin uygulanmasına 

kadar sizinle çalışacağız.

KRİTİK İŞLERİ KOLAYLAŞTIRIYORUZ.
Gereksiniminiz ne olursa olsun, Vertiv global çözümleri, işinizi 

sürdüren kablo geçiş istasyonlarını tasarlamanın ve yerleştirmenin 

her yönünü basitleştirir.

Deneyim ve kaynaklar üzerine bu kombinasyonumuz ihtiyaç 

duyulanlara daha iyi uyum sağlamamıza, karşımıza çıkacakları 

öngörebilmemize ve diğer şirketlerden çok daha etkili bir şekilde 

çözümler üretmemize olanak tanır ve böylece kritik iş yatırımlarınızın 

mümkün olduğunca geliştirilmiş ve etkili olmalarını sağlar.


