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Společnost Uniflair, přední dodavatel řešení chlazení pro datová centra, high-density systémy,
komunikační centra, serverovny a technické provozy se stala součástí skupiny Schneider Electric,
světového lídra v oblasti napájení a chlazení.

Propojení řešení, zkušeností a obchodních kanálů APC by Schneider Electric a Uniflair zvýší
potenciál na světovém trhu. Spojí se masivní výzkumné a vývojové kapacity, zakázková výroba a
vysoká úroveň kvality společnosti Uniflair se světově známými standardizovanými řešeními chlazení
serverů a uliček APC. Modulární podlahové systémy Uniflair najdou své uplatnění rovněž v důležité
stavební divizi mateřské Schneider Group.
Společnost Uniflair byla založena roku 1988 a již za pár let se stala významným světovým
dodavatelem klimatizačních, chladicích a podlahových systémů pro technologické aplikace.
Francesco Bettella, president a výkonný ředitel Uniflair S.p.A k akvizici uvádí: „Společně se
Schneider Electric rozšíříme náš globální záběr. Propojení prakticky navazujících produktů obou
značek urychlí naši transformaci v dodavatele komplexních řešení chlazení datových center.“
Díky propojení produktů a technologií Uniflair a APC bude společnost Complete moci nabízet ještě
širší škálu řešení, které budou ve stále větší míře těžit ze synergií obou značek. Complete je
výhradním dodavatelem produktů UNFLAIR a autorizovaným partnerem APC by Schneider Electric.
Její zákazníci tak budou mít větší možnosti výběru systému, který nejlépe vyhoví jejich představám a
potřebám. Zároveň jej bude jednodušší v budoucnu dále rozšiřovat a navyšovat kapacitu podle růstu
organizace a požadavků na ICT kapacity.
Skupina Schneider Electric je globální odborník na energetický management. Kořeny společnosti
leží v 19. století v železářském a v ocelářském průmyslu, těžkém strojírenství a stavění lodí, odkud ve
20. století došlo k přesunu k řízení elektřiny a automatizaci. Za 170 let se Schneider Electric stal
dodavatelem řešení, která pomáhají s maximálním využitím energie. Společnost APC, dodavatele
služeb a produktů pro záložní napájení a chlazení datových center, získala v roce 2007 a spojila ji s
firmou MGE UPS Systems. APC by Schneider Electric v hlavním výrobním programu nabízí
nepřerušitelné záložní zdroje UPS, jednotky přesného chlazení, racky a software pro navrhování i
správu řešení vhodných do velkých, středních i malých institucí a firem.
Společnost Complete CZ byla založena v roce 2002 v rámci restrukturalizace aktivit předních
evropských dodavatelů techniky prostředí. Díky přímé vazbě na výrobce, jako je Aermec, APC,
AST, Mitsubishi Heavy Industries, Rittal, Saifor a Uniflair, může společnost Complete CZ
zákazníkům nabídnout kompletní, spolehlivá a přesně podle jejich potřeb vyladěná řešení. Jedná se
především o systémy klimatizace, chlazení a větrání prostor a o řešení non-IT infrastruktury datových
center, včetně přesné klimatizace, rozvaděčů, napájení a fyzického zabezpečení dat a ICT techniky.

