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Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi

Vertiv™ VRC split kabin soğutma sistemi, küçük alan soğutmasına esneklik ve verimlilik 
getirir. Sunucu odalarındaki, ağ dolaplarındaki ve binadaki ısıyı atmanın bir seçenek 
olmadığı uç nokta bilişim alanlarındaki kritik BT ekipmanlarını korumak için idealdir. 
Alandan tasarruf ettiren bir tasarımda 3.500 watt'a kadar BT sunucusu soğutması 
sağlayan bu sistem, ısıyı ortam havasına atarak bina mimarisi gözetilmeksizin verimli 
çalışmasını sağlayan bir dış ünite içerir. Vertiv VRC sisteminin enerji tasarruflu özellikleri ve 
ölçeklenebilir kapasitesi, en zorlu küçük alanlarınızda bile çeşitli soğutma sorunlarını çözer.

Ağların uç noktasındaki büyüme katlanarak genişlemeye devam ettikçe ve işletmeler tesislerinde faydalı, gelir getirici alanı en üst  
düzeye çıkarmaya çalıştıkça, BT için alan daralıyor. BT yöneticileri, özellikle çift tavanlı veya bina iklimlendirme sistemi olmayan alanlarda, 
değerli taban alanından ödün vermeden kritik ekipmanların nasıl korunacağıyla uğraşır. Mevcut soğutma çözümleri şimdiye kadar ya 
kapasiteden yoksundu, ya çok büyüktü ya da bina mimarisiyle uyumsuzdu. Vertiv VRC split kabin soğutma sistemi, bu sorunu  
koşulsuz havalı alanlar da dahil olmak üzere herhangi bir binada çalışabilen yerden tasarruf sağlayan bir çözümle çözüyor. 

Küçük Alanlarınız İçin Tasarlandı

Vertiv VRC split kabin soğutma sistemi, özellikle küçük sunucu odalarına, ağ dolaplarına 
ve çift tavanı olmayan uç nokta bilişim alanlarına veya bina içi ısı atımını gerçekleştirme 
özelliğine sahip kurulum için tasarlanmıştır. Split sistemi, sahada monte edilmiş iki bakır 
boru ile bağlı iç ve dış ünitelerden oluşur. BT ekipmanlarından çıkarılan ısı borulardan 
aktarılır ve dışarıdaki ortam havasına atılır. İç ünite çoğu standart kabine sığar.  
Kabinin üstüne veya altına monte edilebilir, sadece 6U kaplar ve değerli taban ve  
kabin alanında yer açar. Bu konfigürasyon, Vertiv VRC sistemini, özellikle bu küçük  
BT alanlarını soğutmada kusursuz bir küçük oda soğutucusu yapar. 

Güvenilir, Verimli Çalışma Ekipmanlarınızı ve Bütçenizi Korur 

Vertiv VRC split kabin soğutma sistemi, kritik ekipmanlara 3.500 watt BT  
soğutma sağlar. Değişken hızlı bileşenleri, yüksek verimlilik ve ölçeklenebilir kapasite 
sağlayarak odadaki koşullar için sadece gerektiği kadar soğutma sağlar. Bu yük 
eşleştirme, değişen BT gereksinimlerinizi güvenilir bir şekilde karşılarken enerji  
tüketimini azaltmaya yardımcı olur. 

Sizi Rafa Monte Soğutma Performansından Haberdar Eder

BT yöneticileri, Vertiv VRC split soğutma sisteminin durumunu ünitenin ekranında veya takılabilir SNMP iletişim kartını veya Modbus 
RTU'yu kullanarak uzaktan izleyebilir. Soğutma önceden tanımlanmış eşiklerin dışına çıkarsa, personel anında bildirim alır ve değerli  
BT ekipmanlarını korumak için harekete geçebilir. 

Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma 
Her Küçük Alan için Esnek, Verimli Soğutma
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Vertiv™ VRC Uygulama Örnekleri

Vertiv VRC Uygulamaları

	y Vertiv™ VRC 2 direkli veya 4 direkli kabinlere monte edilebilir 

	y 2 direğe kolay kurulum sağlamak için isteğe bağlı 2 direk kabin kurulum kiti mevcuttur

	y Hem açık hem de kapalı kabinlere monte edilebilir

4 Direkli Kabin Montajı

Termal olarak ayrılmış bir kabinde  
4 Direkli Kabin Kurulumu

 2 Direkli Kabin Montajı

Küçük Ölçekli Sunucu Odaları

Ağ Kabinleri

Uç Nokta Alanları

HEDEF  
UYGULAMALAR:

SON KULLANICI 
SEGMENTLERİ:

Perakendecilik Eğitim

Sağlık Finans

Telekom Endüstri
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Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi

	y Bina mimarisi gözetilmeksizin ve bina soğutma sisteminden bağımsız olarak, kabin başına 3,5 kW'a kadar küçük oda ve (edge)  
uç nokta uygulamaları için soğutma gereksinimlerini güvenilir ve verimli bir şekilde karşılar 

	y Küçük BT odalarında değerli taban ve kabin alanında yer açan, tasarruf sağlayan form faktörü sayesinde sadece 6U gerekirir

	y Gerçek zamanlı soğutma ve kapasite ayarlamaları sayesinde enerji tüketimini düşürür ve işletme maliyetlerini azaltır 

	y Standart kabinlerin üstüne veya altına montaj seçenekleri ile kurulum esnekliği sunar

	y Ünite düzeyi veya uzaktan izleme yetenekleriyle gönül rahatlığı ve basitleştirilmiş yönetim sağlar

	y 2 yıllık standart garanti

Temel Avantajlar

Hava Akışı Diyagramı Vertiv™ VRC

BT ekipmanlarından 
sıcak dönüş havası 
(kabinin arka tarafı)

BT ekipmanlarına 
soğuk besleme havası 

(kabinin ön tarafı)BT 
Ekipmanları

Vertiv™ 
VRC

	y Vertiv™ VRC hem  
açık hem de kapalı 
kabinlerle uyumludur

	y Ancak kapalı kabinler 
daha iyi soğuk hava 
dağıtımı ve soğutma 
verimliliği sağlar çünkü 
odada sıcak ve soğuk 
hava karışımı yoktur
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Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi Özellikleri

	y Yalnızca 6U gerektiren ve çoğu standart Elektronik Endüstrisi Birliği (EIA) 19 inç ağ kabininin üstüne veya altına sığacak şekilde 

tasarlanmış, rafa monte edilen iç ünite

	y Isıyı ortam havasına atmak için kompresörlü dış ünite 

	y Düşük ortam havası sıcaklığında çalışma Standart dış ünitede -15 C'ye (5 F) veya düşük ortamlı ünitede -34 C'ye  

(-30 F) kadar çalışma özelliği ile kış aylarında BT ekipmanlarının soğutulmasını sağlar 

	y Soğutmayı odadaki yük ile eşleştirmek için değişken hızlı kompresör ve fanlar

	y Suyu uzaklaştırmaya ve kondens yönetimini basitleştirmeye yardımcı olmak için eklenti kondens pompası 

	y Çoklu izleme seçenekleri; ünite üzerinde bir ekran, ağ üzerinden uzaktan izlemek için takılabilir SNMP kartı ve bina 

yönetim sistemine bağlantı için Modbus RTU içerir 

	y E-posta veya SMS ile gönderilen alarm bildirimleri

	y İç ve dış ünite arasında 30 m’ye (98ft) kadar boru uzunluğu 

	y İç ve dış ünite arasındaki dikey mesafe -5 m ila + 15 m (-16,4 ft ila + 49 ft)

Standart dış ünite Düşük ortam dış ünitesi
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Vertiv™ VRC Split Kabin Soğutma Sistemi

Pakete Dahil

Görüntü Açıklama: 

L-şekilli Montaj Rayı Kiti
• Vertiv™ VRC ünitesinin 19” 4 direkli kabine monte edilmesini mümkün kılın

SIC Kart Kiti
• Muhafazalı uzaktan izleme kartı 
• SNMP, Web ve Modbus protokolleri

Kondens Pompası Kiti
• Yoğuşan suyu soğutma ünitesinden otomatik olarak çıkarır.
• 25 ft (7,5m) uzunluğunda drenaj borusu pakete dahildir

Uzaktan Ekran
• Kullanıcı dostu arayüz ile Ayar Noktalarını değiştirin ve alarmları Görün
• Manyetik tutucu ile herhangi bir metal yüzeye takılabilir
• Kablo dahil
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İsteğe Bağlı Aksesuarlar

Teknik Özellikler

SKU# VRC202KIT-N VRC202KIT-L

İç ünite modeli
Dış ünite modeli

VRC202KIT
VRC302KIT

VRC202KIT
VRC352KIT

Minimum Dış Ortam Çalışma Sıcaklığı -15 °C (+5 °F) -34 °C (-29 °F)

Bölge Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Avrupa, Orta Doğu ve Afrika

Giriş Voltajı 230V/1Ph/50-60Hz 230V/1Ph/50-60Hz

Net Duyulur Soğutma Kapasitesi* 3800W (13000BTU/sa) 3400W (11600BTU/sa)

Kapasite Modülasyonu %25 - 100 %25 - 100

Güç bağlantısı Kablolu (terminal bloku) Kablolu (terminal bloku)

Toplam Akım (iç / dış mekan) 1,5 A / 7,2 A 1,5 A / 7,2 A

Soğutucu R410A R410A

İletişim SNMP, Modbus RTU SNMP, Modbus RTU

Onaylar CE CE

Standart Garanti 2 yıl 2 yıl

Kaplanan U alanı 6U 6U

İç Ünite Boyutları (Y x D x G) 264 x 602 x 442 mm 264 x 602 x 442 mm

Dış Ünite Boyutları (Y x D x G) 527 x 282 x 786 mm 527 x 282 x 1158 mm

Ağırlık (iç / dış ünite) 23 kg / 44 kg 23 kg / 68 kg 
*BT ekipmanlarına Hava Sıcaklığı 21 °C (70 °F), Dış hava sıcaklığı 35 °C (95 °F)

Aksesuar Açıklama Yükseklik

2 Direkli Kabin Montaj Kiti 2POSTRMKITVRC
Bu Kit, Vertiv™ VRC ünitesinin 2 direkli  

bir kabine monte edilmesini sağlar

Sunulan Hizmetler Açıklama Dahildir

Tercih Edilen Garanti
Vertiv™ VRC için iki yıllık koruma programı.  

Sadece satış noktasında satın alınabilir,  
iki yıllık garanti süresi boyunca geçerlidir

Standart garanti koşullarına göre arızalı parçaların kapsamı

	y Standart garanti koşullarına göre işçilik ve seyahat kapsamı

	y 8 çalışma saati tepki süresi

	y Bir yıllık koruyucu bakım ziyareti

	y Profesyonel yardım hattına 7/24 erişim

Entegre Garanti Uzatması Bir yıl garanti sonrası koruma programı

Sarf malzemeleri hariç arızalı parçaların kapsamı

	y İşçilik ve seyahat kapsamı

	y 8 çalışma saati tepki süresi

	y Bir yıllık koruyucu bakım ziyareti

	y Profesyonel yardım hattına 7/24 erişim

Ek Hizmetler 5/8 veya 7/24 ek hizmetler
	y Elektrik ve mekanik kurulum

	y Başlatma

Hizmetler
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