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AKTİF DÜNYA İÇİN
TEKNOLOJİ VE
ÇÖZÜMLER

Vertiv™ Konteyner Veri Merkezi Altyapısı
Vertiv™ Knürr® DCM Liebert® APM

Liebert® CRV Vertiv™ Nform

Kablolama/Borulama Tavası
Liebert® HCR

Avocent Uzaktan
Altyapı
Yönetimi

Vertiv Büyük ve Orta Ölçekli Uygulamalar için Veri Merkezi Altyapısı
Vertiv™ Knürr® DCM
Bütün veri merkezi uygulamaları için
kabinet platformu
yy
İyileştirilmiş hava akışı: sektörde en
yüksek
yy
Hafif alüminyum çerçeve
yy
135*ye kadar açılabilen kapılar
Liebert® GXT4
yy
Güç kullanılabilirliğini maksimuma
çıkarmak için 0,9 Güç Faktörüne
kadar KGK
yy
Müşterinin kurulum ihtiyaçlarına
daha iyi uyum sağlaması için bir
form faktöründe Raf/Kule
konfigürasyonu
yy
Çok çeşitli iletişim seçenekleri
yy
Arttırılmış mevcut çalışma süresi
yy
Daha fazla verimlilik için ECO modu
yy
Dahili otomatik ve manuel bypass
yy
Döndürülebilir çok dilli LCD ekran
paneli
Vertiv™ MPX™ Uyarlanabilir Raf PDU
yy
Kabinet içerisinde ölçeklenebilir ve
modüler güç dağıtımı
yy
Slot seviyesinde kontrol ve yönetim
yy
Çalışırken takılabilen modüller
sistemi kapatmadan genişletmeye
izin verir
yy
IP destaği kanalıyla 4 kabinet PDU
sırasını bir arada bağlayabilme

Vertiv™ SmartAisle

TM

Vertiv™ Knürr® DCC Koridor kapama
yy
Tavan ve kapı öğeleri, aksesuarlar (sızdırmazlık,
koruma, vs.)
yy
Enerji-verimin dinamik kontrolünü sağlayan
patentli yapı
yy
Acil durum çıkışları ve yangın söndürücüler için
güvenlik bileşenleri
Liebert® APM
yy
FlexPower TeknolojisiTM KGK sisteminin kapladığı
alanı büyütmeden ünite kapasitesini arttırır
yy
Parallellenebilme teknolojisi ile 4 üniteye kadar
paralellemeye izin verir
yy
Yük altında değiştirilebilen modüllerle daha düşük
Ortalama Onarım Süresi (MTTR)
Liebert® CRV
DX ve CW versiyonlarında sıra bazlı yüksek verimli
hassas soğutma üniteleri 10 ile 60 kW arasında
sunulmaktadır
yy
Sunucu yüküne uygun ve enerji tasarrufu
sağlayan tam hava akımı veya soğutma
kapasitesi modülasyonu
yy
En yüksek verimlilikle en iyi yer tasarrufu bir arada
yy
Daha fazla esneklik elde etmeye yarayan altı
farklı kontrol modu
Liebert® DCL
Modüler kabinet soğutması
yy
İki farklı mimari:
- Kapalı Devre
- Hibrid Devre
yy
4 sunucu kabinetine kadar çeşitli kombinasyonlar
yy
Yedeklilik için çift soğuk su(CW) bataryası
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UZMANLIK MERKEZLERİ
İşletmenizin tamamındaki iş
sürekliliği ihtiyaçlarınız için Vertiv
ile ortaklık kurduğunuzda,
teknolojik altyapınızı
destekleyecek ve koruyacak
ürünlerden daha fazlasını
bulursunuz.
Bu kadar çeşitli teknolojiler
geliştirmek bize bu sektör
hakkında kapsamlı bilgi
vermekte ve kritik ortamlarda
bütün sistemlerin birlikte nasıl
çalışması gerektiğine dair geniş
bir bakış açısına sahip
olmamızı sağlamaktadır.
Bu bilgiyi Vertiv Uzmanlık
Merkezileri aracılığıyla sizlere
aktarıyoruz ve bu merkezlerde
uygulamanıza bağlı olarak
nerede neye ihtiyacınız
olduğunu karar vermenize
yardımcı olan dünya
standardında ürün ve hizmetler
sunuyoruz.
Bunlar sayesinde şirketinizin
gelişmesini sürdürebilirsiniz.

Vertiv™ Büyük Uygulamalar için Veri Merkezi Altyapısı
AC Güç
Her zaman etkin olması gereken kritik işlemleri sürdürmek. Komple bir
kesintisiz güç sistemleri serisi ve ayrıca ağ hücrelerini, bilgisayar odalarını
ve veri merkezlerini çalışır vaziyette tutan bağımsız ürünlerden entegre
sistemlere kadar her şeyi sağlayan STS cihazları sunuyoruz.
DC Güç
Güvenilir ve verimli DC güç aracılığıyla ses ve iletişim ağlarının
desteklenmesi. Kapsamlı DC güç portföyü, alt raflardan büyük bağımsız
sistemlere kadar geniş bir 48 V ve 400 V DC sistem yelpazesi içerir. Akıllı
Yük Yönetimi fonksiyonu (patent beklenmektedir) ile gelişmiş güvenilirlik,
daha fazla enerji verimliliği ve yük dengeleme sağlanır.
Altyapı Yönetimi ve Takibi
24 saatte birden fazla tesiste kritik ortam yönetimi ve takibi. Günümüzün
yatırım getirisine odaklı iş ortamında, hem BT hem tesisler için kapsamlı
altyapı yönetim ve takip sistemleriyle işleri kolaylaştırıyoruz. Veri merkezleri,
bilgisayar odaları ve ağ hücrelerinin yanı sıra kablosuz, kablolu ve
kurumsal telekomünikasyon uygulamalarının sürekli gözetimini sağlayan
çözümler ve hizmetler.
Isı Yönetimi
Veri merkezinden dış ortama aktarılan ısıyı yönetme ve her sunucu için
doğru sıcaklığı ve hava akışını sağlama. Liebert® çözümlerinin Thermal
Management sınıfı, en yüksek verimliliği elde etmek ve enerji maliyetlerini
düşürmek için en yeni teknolojileri kullanarak tüm farklı müşteri ihtiyaçlarını
ve uygulamalarını karşılar.
Kabin ve Entegre Çözümler
Bina içi BT uygulamaları için teknoloji ve performansı iyileştirme. Özel ve
spesifik ihtiyaçlara yönelik standart ve kişiselleştirilebilir entegre kabin
çözümleri sunuyoruz. Ürün yelpazemiz her boyutta sistem odasına uygun
Knürr® ve Liebert® kabin çözümlerinden sağlam ve kilitlenebilir bir kabinde
bağımsız soğutma, KGK ve kablo yönetimi içeren entegre kabinlere kadar
uzanmaktadır.
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AC Güç
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Altyapı Yönetimi ve
Görüntüleme
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Isı Yönetimi
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Rack & Entegre Kabinler
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Darbe Gerilimi Koruma
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DC Güç

Dalgalanma Koruması
Ağdaki güç, ses ve veriyi şebeke düzensizliklerine ve tehlikeli elektriksel
bozulmalara karşı koruma. Uygulamaya bağlı olarak, arıza süresini
kısaltmak, önemli çalışma zamanından kazanmak ve ekipman ömrünü
uzatmak için güç koruması sağlayan Liebert® ve PowerSure™ AC Güç
Koruması, Islatrol™ Aktif İzleme Filtreleri ve Edco™ veri/sinyal
dalgalanmasından koruyucu aygıtlar sunuyoruz.
Servis Hizmeti ve Çözümler
Sektörün en büyük global servis kuruluşundan değerlendirme, test ve
güvenilirlik programları sunma. Mühendislik, kurulum, başlatma hizmetleri,
proje yönetimi, eğitim ile birlikte önleyici ve tahmin edici bakım, uzaktan
arıza tespiti, yerinde işlem yönetimi ve enerji tüketim takibini içeren tam bir
kullanım süresi yönetimi sunuyor.

Vertiv™ SmartAisle™
• Soğuk koridor
kapaması
• En yüksek enerji
verimliliğini sağlar
• Isı Yönetimi üniteleriyle
uyumlu kontrolü
Liebert® HPC Freecooling
Soğutucu
40 kW - 1600 kW arasında çok
çeşitli yüksek verimli freecooling
soğutucular
• Özellikle SmartAisle™ ile
uyumlu veri merkezi
uygulamaları için
tasarlanmıştır
• Üstün enerji verimliliği
versiyonu
• ICOM™ Kontrol özelliği

Liebert® EFC
Indirekt evaporatif soğutma
cihazı veri merkezi bilgi
birikimine destek olur.100 ila
350 kW arası soğutma
kapasitesi mevcuttur
• Su ve enerji maliyetlerini
optimize eden eşsiz kontrol
özellikleri
• Elektrik altyapısı açısından
dikkate değer azalmalar ve
tasarruflar

Liebert® AFC
Adyabatik Freecooling Chiller
500 - 1450 kW aralığında
soğutma kapasitesi
sunulmaktadır
• Entegre adyabatik ped
sistemi
• Yüksek serbest soğutma
kapasitesi
• %100 kompresör yedeklemesi
• Scroll ve vidalı kompresör
versiyonları halinde mevcuttur

Liebert® PDX - Liebert® PCW
5-220 kW aralığında sunulmaktadır
• Üstün enerji verimliliği
• Eurovent sertifikalı performans
• ICOM Kontrolü ile benzersiz
kontrol özellikleri
• Direk genleşmeli (Direct
Expansion) sistemi için Liebert
EconoPhase™ kullanılabilir

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity™ Cihazı
Sunuculara IP üzerinden güvenli uzaktan KVM erişimi
• Veri merkezleri ve şube ofislerdeki sunuculara güvenli uzaktan
erişim
• Bant içi ve bant dışı araçları birlikte kullanarak daha esnek,
uzaktan tam yönetim çözümü sağlar

•
•
•
•
•
•
•
•

Liebert® Trinergy™ Küpü
Sektördeki en yüksek ortalama güç
kullanım verimliliği: %98,5
Tek bir ünitede 3,4 MW ve paralel bir sistemde
27 MW'da çalışırken müdahale etme özelliği
Eşsiz düzeydeki kurulum esnekliği
Akıllı kapasite - uyarlanabilir güç değeri

Vertiv™ Knürr® DCD
Pasif soğutulmuş su ısı eşanjörü
• 35 kW'a kadar soğutma kapasitesi
• “Oda-nötr” tasarımı
• Başka marka kabinler ile kullanılabilir
kullanılabilir

Vertiv™ Knürr® MIR2 /Vertiv™ Knürr DCM Sunucu Kabineti
Veri merkezleri, ağlar ve telekomünikasyon için global kabinet
platformu
• Hafif alüminyum çerçeve
• T-slot sistemi
• Basit kablo yönetimi
• 1.500 kg’a kadar dayanır
• @lock (elektronik kilitleme çözümleri) ile de kullanılabilir

Vertiv™ Kabinet Tipi PDU
Kabinet tipi güç dağıtım üniteleri
• Uzaktan güç yönetimi ve kontrol
için güç çıkışı dizisinde ölçümü,
çıkış seviyesi anahtarlama ve çıkış
seviyesi ölçüm/anahtarlamayı
destekler
• Uzaktan kontrol merkezleri ve ara
birimler için çeşitli kabinet
konfigürasyonlarında yatay ve dikey
model
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Vertiv™ Avocent® Universal Management Gateway Cihazı
BT ve tesisler için altyapı yönetim cihazı
• Trellis™ Suite ile gerçek zamanlı veri toplama ve entegre takip
• KVM, seri veya yerleşik teknoloji (otomatik algılayan portlar) kullanarak BT ekipmanına
erişip ekipmanı yönetin
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NetSure™ DC Güç
• Benzersiz güvenilirlik ve endüstri lideri
verimlilik dereceleri
• Telekom veya datakom ekipmanının
yakınında veya NetSure™ Uzaktan
Dağıtım kabinleriyle birlikte
kullanılan toplu sistemler
halinde yararlanılmak üzere
dağıtılan sistemler
olarak mevcuttur
• Denetleyicideki Akıllı Yük
Yönetimi işlevi, bağımsız
yük akımı ve raf yükü
ölçümleri ve tesis tüketim
eşleştirmesi sağlarmapping

NetSure™ Uzaktan
Kontrollü Dağıtım Kabini
• Telekom ve datakom
ekipmanına sorunsuz güç
beslemek için
• A+B besleme, akım ve voltaj,
ölçüm ve Akıllı Yük Yönetimi
seçeneklerini içerir

Vertiv™ Knürr® Enerji
Dağıtım Kabineti
Bağımsız sunucu kabinetleri
içerisinde enerji beslemesi
için merkezi bağlantı cihazı
• Düşük voltaj beslemesi ile
PDU arasındaki arayüz
• Bağımsız takılabilir üniteler
• Maksimum 346 kVA/Raf
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Liebert® XD
Sunucunun yakınına kurulan soğutucu akışkan bazlı
yüksek yoğunluklu soğutma sistemi
• Kabin başına maksimum 30 kW için sıcak merkez
yönetimi
• Tak-çalıştır çözümlü isteğe bağlı yükseltme
• Yüksek verim ve %100 hassas soğutma
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Liebert® NXL
• Kritik yüksek güç uygulamaları için KGK
• Üstün güvenilirlikle birlikte yüksek güç kapasitesi sağlar
• Yüksek kullanılabilirlik özelliği olan veri merkezlerinde güç gereksinimlerini
ve enerji verimliliğini karşılar
Liebert® CROSS
• İki bağımsız güç kaynağı arasında geçiş yaparak kritik yükler için yedeklik
gücünü garantiler
• Her tür yükle uyumluluğu garantilemek için tam Güç Faktörü (PF)
aralığında 2/3/4P versiyonlarda statik transfer anahtarı
• Son derece güvenilir ve esnek mimari

Liebert® CRV
DX ve CW versiyonlarında sıra bazlı yüksek verimli hassas soğutma üniteleri 10 ile 60 kW
arasında sunulmaktadır
• Sunucu yüküne uygun ve enerji tasarrufu sağlayan tam hava akımı veya soğutma
kapasitesi modülasyonu
• En yüksek verimlilikle en iyi yer tasarrufu bir arada
• Daha esnek şartlar elde etmeye yarayan altı farklı kontrol modu
Vertiv ® Avocent ACS8000 Advanced Console Server
Konsol aygıtlarına IP üzerinden güvenli uzaktan seri erişim
• Sunuculara, blade'lere ve yönlendiricilere uzaktan bağlanma
• Yerleşik yedekleme ve seri portlar için yapılandırılabilir çıkış pimleri

Vertiv™’ın global servis
organizasyonu, sunduğu
kapsamlı hizmetleri, iyileştirilmiş
ağ kullanılabilirliği ve 7 gün 24
saat gönül rahatlığıyla kritik
altyapının tamamını destekler.
Kritik altyapınıza servis verme
yaklaşımımız, kullanılabilirlik ve
performansı her yönüyle
(münferit güç ve termal yönetim
ekipmanlarından kritik iş
sisteminin tamamına kadar)
kapsar.
İşin korunmasına yönelik en
kapsamlı sigorta, Vertiv
tarafından sunulan ve Vertiv LIFE
Services erişimini içeren bir servis
programıyla elde edilebilir.

Vertiv LIFE™ Services
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Liebert® EXL 1200 kW
%97’ye kadar üç düzeyli Çift çevrim verimliliği artık akıllı paralel
bağlantı
%99’un üzerinde akıllı ECO modu (VFD) verimliliği
Yüksek enerji yoğunluğu ve az alan kullanımı
Merkezi ve dağıtılmış paralel özelliklere sahip 8’e kadar ünite içeren
paralel sistem konfigürasyonu

SERVİS

2

Vertiv™ Avocent® DSView™
Yönetim Yazılım
Merkezi veri merkezi yönetimi
• Tüm fiziksel ve sanal veri merkezi
varlıklarına uzaktan erişim ve
yönetim
• Ayrı veri merkezlerinde bağlı
bütün BT ve ağ aygıtlarında
güvenli, bant dışı, merkezi
yönetim

Vertiv™ Avocent® Kabinet
Güç Yöneticisi
Ayrıntılı güç ve ortam bilgileri ve
denetimi
• Çıkış noktası, kabinet, PDU,
kabinet sırası, belirli kabinet
grubu yada tüm veri merkezi
üzerinden tam kapsamlı güç
izlemesi
• BT enerji tüketimini takip eder/
ölçer ve veri merkezi
maliyetlerini/eğilimlerini belirler
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Liebert®
TVSS
• KGK'ya, dağıtım
panellerine veya
tesisin şebeke girişlerine
kolayca bağlanır
• Hassas ekipmanları zararlı,
kısa süreli gerilim
dalgalanmalarından korumak için
tasarlanmış Dalgalanma Koruyucu
Cihazlar (SPD)
Alber Akü Takibi
• Aküleri takip eder ve erken
akü arızalarını önler
• Dahili DC direnci test yöntemi
belirsizliği ortadan kaldırır
• Akü ultrasonu gibidir; kullanıcı akünün
gerçek durumuna erişebilir

Vertiv™ Avocent®
Görsel bir altyapı planlama ve
yönetim ürünü
• Hassasiyeti arttırır ve altyapı
denetimlerini tamamlamak için
gereken süreyi kısaltır
• Kurulum ve hizmetten çıkarma
hatalarını azaltır
• Ekipman tedarik ve kurulum
süresini kısaltır
• Kaynakları ayırmadan önce
değişikliklerin etkisini ölçmek
için önceden analiz olanağı
sağlar

The Trellis™ platform
Trellis platformu tesisleri ve BT altyapısını gerçek
zamanlı veriler ve analizlerle pazardaki diğer
hiçbir çözüme benzemeyen bir şekilde birleştirir
• Ekipmanı optimal eşikte çalıştırarak ve enerji
verimliliğini artırarak kritik altyapıyı gerçek
zamanlı yönetir
• Operasyon verimliliğini işletme genelinde
artırır
• Tek platform yönetim maliyetlerini düşürür ve
daha hızlı yatırım getirisi sağlar
• Ekipmanı, kullanılabilirlikten taviz vermeden
optimal eşikte çalıştırarak sermaye
harcamalarını erteler/ortadan kaldırır

Vertiv™ Knürr® Synergy ®
Konsollu, takip sistemli ve mobil grafikli kontrol odalarında takip işlemini destekler
• Standartlara uygun ve ergonomiktir
• Manuel yükseklik seçimi; temel versiyonda da kullanılabilir
• Modüler yapı

Vertiv LIFE Services, KGK ve Isı
Yönetimi ekipmanları için
uzaktan arıza tespiti ve önleyici
izleme hizmeti sağlar.
Vertiv LIFE Services,
ekipmanınıza yönelik sürekli
izleme olanağı, uzman veri
analizi ve saha mühendisliği
uzmanlığı sunarak daha yüksek
çalışma süresi ve işletim
verimliliği sağlar.
Vertiv LIFE Services üzerinden
ekipmanınıza aktarılan veriler
sayesinde, uzaktan kontrol
edebilen servis uzmanlarımız
çalışmada görülebilecek her tür
olağan dışı durumu hızlı bir
şekilde tanımlamak, tespit
etmek ve çözümlemek için
gereken gerçek zamanlı veri ve
bilgileri elde ederek, kritik
varlıklarınızın sorumluluğunu 7/24
üstlenir.

