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Giriş

Günümüzde, ‘Veri Merkezi’ sıkça duyulan bir terimdir. Bu tip bir tesiste 
enerji tasarrufunun üstlendiği önemli rolü kavrayabilmek için konsep-
tin net bir şekilde anlaşılması gerekir.

Veri merkezi, sıcaklık ve nemin kontrol edildiği, elektrik kaynağının 
stabilize edildiği ve kesintisiz olduğu özel şekilde iklimlendirilmiş bir 
alandır.

Burada diğer unsurların yanı sıra yapısal kablolama, denetimli erişim, 
güvenlik kamera sistemleri ve yangın algılama ve söndürme sistem-
leri de bulunmaktadır.

Yani bu merkez, bir şirketin IT sistemlerinin ve donanımının tümünü 
kapsamaktadır.

 4 | KURUMAN



İnternete bağlı kullanıcı sayısındaki büyüme ve veri artışı, şirketleri 
giderek büyüyen ve m2 başına daha fazla enerji yoğunluğu bulunan 
veri merkezlerine yatırım yapmaya yöneltmiştir.

Enerji maliyetlerindeki tasarruflar bir veri merkezinin kârlılığına büyük 
ölçüde katkı sağlayacağı için enerji verimli bir soğutma sistemine sa-
hip olmak çok önemlidir.

Bu doküman, KURUMAN grubunun çözümlerini kullanarak düşük bir 
çevresel etkiye sahip yüksek seviyede enerji verimliliği bulunan 
bir veri merkezini tasarlarken göz önünde bulundurulması gereken 
önemli noktaların altını çizmektedir. 
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The Green Grid (TGG), veri merkezlerinde ve işletme IT eko sistem-
lerinde enerji verimliliğini desteklemeyi amaçlayan şirketlerin, devlet 
kurumlarının ve eğitim enstitülerinin uluslararası bir konsorsiyumudur. 

TGG, son yıllarda ortaya konan bir dizi ölçüye ek olarak yeni bir ölçü 
geliştirmiştir. 

PUE: Güç Kullanım Etkinliği

PUE, soğutma sistemi, UPS kaybı veya sistem izleme gibi yardımcı sis-
temlere istinaden IT sistemlerine özel elektriksel güç miktarını belirler.

PUE değeri; veri merkezinde kullanılan toplam enerji tüketiminin (IT 
cihazlarına ayrılan enerji dahil) IT donanımında kullanılan enerjiye bö-
lünmesiyle elde edilen orandır.

DCiE: veri merkezi Altyapı Verimliliği
DCiE= 1/ PUE

DCiE oranı PUE'nin karşıtı olarak tanımlanmıştır.

Bu ölçüm, yılın değişik mevsimlerindeki iklim değişiklerinin enerji tü-
ketimine etkisi olduğundan dolayı yıllık bazda gerçekleştirilir. Örnek 
olarak: Yaz aylarında, bazı enlemlerde diğerlerinden daha büyük bir 
oranla, soğutma cihazları daha az verimlilikle çalışır ve aynı soğutma 
kapasitesini sağlamak için daha fazla enerji gerektirir.

Yüksek performanslı ve yüksek verimlilikte Kuruman  klima santral-
lerinin (AHU) kullanımı, bu yeni eğilim, ilgili enlemlerde PUE değerle-
rinin 1,06 kadar düşük bir değere ulaşabilmesini sağlamaktadır.

Veri Merkezlerinde Enerji Verimliliği
Veri Merkezlerinde Verimlilik Göstergeleri: PUE / DCiE / CUE / WUE

Tesis Gücü

Güç IT Yükleri Soğutma Diğer

• Devre Açma/Kapama
• Dağıtım

• UPS
• Jeneratör Batarya Yedeği

• Telekomlar
• Şebeke

• Sunucular
• Depolama

• CRAC
• Chiller

• Kondenserler
• Soğutma Kuleleri

• DX Sistemler 
• Pompalar

• Aydınlatma
• Isıtma
• BMS

• Güvenlik
• Yangın Söndürme

%10 %50 %36 %4

PUE DCiE Verimlilik Seviyesi

3.0 %33 Çok Verimsiz

2.5 %40 Verimsiz

2.0 %50 Ortalama

1.5 %67 Verimli

1.2 %83 Çok Verimli

The Green Grid

Senaryolar PUE

Mevcut Eğilimler 1.9

Geliştirilmiş İşletimler 1.7

En İyi Uygulamalar 1.3

Son Teknolojik Gelişmeler 1.2

EPA’nın 2011 PUE Değerleri Tahmini
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Nem, bir veri merkezinde bulunan donanıma tehdit unsurlardan en az 
gözle görülenidir. 

Bazı IT yöneticileri bile bu unsuru izlemeyi ihmal eder.

Çevresel nem, havadaki mevcut su buharı miktarıdır.

Nem iki şekilde ifade edilebilir: Mutlak veya bağıl nem. 

Bağıl nem, havada bulunan gerçek su buharı miktarı ve aynı sıcak-
lıkta doyması için bulunması gereken miktar arasındaki yüzde oranı 
ilişkidir. 

Örneğin, %60 oranındaki bağıl nem, bu sıcaklıkta havanın doyabile-
ceği maksimum su buharının %60’ını taşıdığı anlamına gelmektedir.

Diğer önemli bir terim ise havadaki suyun gaz halden sıvı hale geçiş 
sıcaklığı, RH = %100 iken, olarak belirtilen yoğuşma noktası veya çiğ 
noktasıdır. Böylece, hava doymuş kabul edilir.

Çevresel Parametreler  
(Sıcaklık ve Bağıl Nem / Çiğ Noktası)

Bir veri merkezinde bağıl nem ile ilgili olarak iki olası tehlike bulunur:

1.  Elektrostatik deşarj: Elektrostatik deşarj olasılığı, nem çok düşük 
olduğunda gerçekleşir. Ayrıca, bu olasılık sıcaklık düşük olduğunda 
da artar. Elektrostatik deşarj insanlar tarafından oldukça zor fark 
edilebilir ve genelde yaralanmalara yol açmaz. Ancak, 10 Volt de-
ğerindeki bir deşarj donanıma hasar verebilir.

2.  Korozyon: Bu durum metalik bir donanım, donanım ıslan-
dığında veya havadaki su yoğuşmasının sonucu olarak kü-
çük damlalar oluştuğunda veya suya maruz kaldığında oluşur.  
Örneğin: Yüksek nem bulunan bir ortamda, sunucuların içerisinde-
ki elemanlar hasar görebilir ve veri kaybı yaşanabilir.

Buradaki ana nokta, yoğuşma  ve elektrostatik deşarjın engellendiği 
bir ortamda, nemin optimum bir aralıkta tutulacak şekilde dengelen-
mesidir. Bunun için, en uygun bağıl nem aralığı %40 ile %55 arasıdır. 
(Bu değer aynı zamanda TIA/EIA 942 standardıyla önerilir)
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Soğutma kapsamında, veri merkezleri için en önemli konularda biri-
de, IT donanımına giren havanın sıcaklığıdır. Bu anlamda, koridorların 
kapatılması ve ortaya çıkan sıcak-soğuk alanların fiziksel ayrımı enerji 
verimliliğini artırmak için çok önemlidir. 

Koridorların ayrılması konseptin önemli açık bir mantığa sahiptir. Bu 
konseptin en önemli avantajı, sıcak ve soğuk hava akımlarının birbiri-
ne karışmasının büyük ölçüde azalmasıdır. 

Veri merkezlerinde rafların ve koridorların konumlanmasına bağlı ola-
rak ortaya çıkan sorunların bazıları yandaki gibidir: 

Soğuk Koridor ve Sıcak Koridor Arasındaki Sıcaklık Farkı - Hava Akışı

•	 Verimsiz soğutma sistemi sebebiyle enerji maliyetlerindeki artış
•	 Güç ve termal yük yoğunluğundaki artış: Sanallaştırma/konsoli-

dasyon
•	 Veri merkezlerinin hızlı büyümesi ve yetersiz bakım
•	 Yüksek ve düşük yoğunluklu IT donanımı alanlarının karışması
•	 Rafların alt ve üst kısımları arasındaki sıcaklık farkları
•	 Soğutma kanallarının yetersiz dağılımı (yükseltilmiş döşeme du-

rumunda)
•	 Kablolama çıkışları açıklıklarının yetersiz derecede kapatılması
•	 Yükseltilmiş döşemede kabloların birikmesi

Yerleşim Tipleri
Aynı yöndeki raflar:
En eski veri merkezlerinde bulunan koridor yapılandırması, aynı yöne 
bakan sıcak ve soğuk koridor dizisinden oluşmaktaydı, bu yüzden bir 
sıradaki IT donanımını terk eden sıcak hava, Şekil 1’de gösterildiği 
gibi, doğrudan bir sonraki donanımın önüne yöneliyordu. 

Sorun, sıcak ve soğuk hava akımlarının neredeyse tamamen karış-
masına yol açan raf dağılımıydı. 

Bu durum, bu karışmış sıcak ve soğuk hava akımının önerilen sıcaklık 
aralığında IT donanımına girmesi amacıyla soğutma makineleri için 
ayar noktası sıcaklığının aşırı derecede düşürülmesi anlamına geli-
yordu. 

Karşılıklı raflar:
Bu yerleşim düzeni, her sırada rafların ön yüzü birbirine bakacak ve 
arka kısımlar bir diğer sıradaki ile yüz yüze olacak şekilde tasarlandı 
ve kısa sürede benimsendi. IT rafları sayesinde, sıcak ve soğuk hava 
akımlarının birbirlerinden ayrılması sağlandı. Ancak bu düzen, yüksek 
seviyelerde verimliliği sağlamak için yeterli olmadı.

Sorun, koridorların sonunda veya rafların üstünde hala hava akımı ka-
rışımının oluşabileceği gerçeğinde yatmaktadır. Soğuk koridora bes-
lenen hava debisi yeterli değilse, IT donanımı havayı sıcak koridordan 
emecektir ve bu durum havanın by-pass edilmesiyle ve Şekil 3’te 
gösterildiği gibi olası “sıcak noktalar” ile sonuçlanacaktır.

Bu tip düzen; farklı yükseklik ve biçimdeki raflar ile raflar arasında 
doldurulmamış ve açık alanların oluşması gibi sorunlar doğurur.

Çözüm olarak, Şekil 3’ün sol kısmında gösterildiği gibi daha büyük bir 
hava hacmini hareket ettirmek amacıyla fan devir hızında bir artışla 
soğuk hava akımının artırılmasından oluşmaktadır. 

Bu durum, ilgili donanımda sıcaklık farkı düşerken soğutma donanı-
mındaki enerji tüketimini ve verimsizliği artırır.

Şekil 1

Şekil 2

Şekil 3
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Koridor yalıtımı: 
Bu sorunların sonucu olarak, sıcak ve soğuk hava akımlarının birbirle-
rine karışma olasılığını ortadan kaldırmak için sıcak ve soğuk koridor-
ların yalıtılması gündeme gelmiştir. 

Buna bağlı bir çok avantaj vardır:

•	 Soğutma makinelerinde daha fazla verimlilik (daha fazla sıcaklık 
farkı) ve buna bağlı olarak enerji tasarrufları

•	 Veri merkezinin termal davranışında daha iyi tahmin edilebilirlik 

•	 Tüm raf yüksekliği boyunca ve tüm sıralarda sürekli hava akımı 

•	 Rafın alt ve üst kısımlarındaki birimler arasında minimal sıcaklık 
farkları

•	 Olası sıcak noktaların ortadan kaldırılması veya minimize edilmesi

•	 Veri merkezinin ömrünü uzatma: Bu, aynı soğutma altyapısıyla 
desteklenen daha büyük bir güç yoğunluğu sağlar. 

Her durumda belli avantajlar ve dezavantajlarla, birlikte hem sıcak 
koridoru hem de soğuk koridoru yalıtmak olasıdır.

Soğuk koridoru yalıtmanın avantajları:
•	 Soğutulacak alanın daha küçük olması 

•	 Daha az hava akımı gereklilikleri

•	 Sunucuların ön kısmına doğrudan hava akımı 

•	 Sıcak havanın soğuk havayla karışmasını engelleyecek şekilde so-
ğuk bölgede pozitif hava basıncı

•	 Özellikle teknik zemin veya alçak tavanlı mevcut veri merkezleri-
ne daha kolay adaptasyon. Dönen sıcak hava için kanal gerekmez.

Sıcak koridoru yalıtmanın avantajları:
•	 Veri merkezinde daha konforlu sıcaklıklar

•	 Sıralı soğutma üniteleri için iyi bir çözümdür.

•	 Soğutma makinelerindeki bir arıza durumunda IT donanımı işlevini 
durdurmadan önce biraz daha fazla süre 

•	 İş istasyonları veri merkezinin içerisindeyse daha uygundur: Çalış-
ma ortamları için OSHA gereklilikleriyle uyum 
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IT donanımı bulunan odalarda sürekliliği garanti altına almak amacıyla, kesintisiz çalışma için uygun yedekleme bulunmalıdır. 

Uptime Instutite dört seviyede yedekleme belirlemiştir. Tier I, Tier II, Tier III, Tier IV

ÖNEMLİ NOT: Uygun operasyonları bulunmayan (bakım dahil) bir Tier II veri merkezi Tier I veri merkezi olarak performans gösterir.

Yedekleme ve TIER Sınıflandırması

 %99.995 kesintisiz çalışma süresi

 %99.982 kesintisiz çalışma süresi

 %99.749 kesintisiz çalışma süresi

 %99.671 kesintisiz çalışma süresi

 Kritik bilgi işlem hizmetlerini etkilemeden planlı bakım aktivitelerine izin verir ve 
yükte kritik bir etki göstermeden en az bir plansız ‘’en kötü durum senaryosunu’’ 
destekleyebilecek kapasitededir. (Senelik aksama süresi: 0,4 saat)

 Bilgi işlem hizmetini etkilemeden planlı bakım aktivitelerine izin verir, ancak 
plansız kesintilere sebep olabilir. (Senelik aksama süresi: 1,6 saat)

 Dağıtım hattının veya altyapının diğer parçalarının bakımı, 
hizmetin kesilmesini gerektirir. (Senelik aksama süresi: 22 saat)

 Altyapı bakım ve onarım sebepleriyle yılda en az bir kez 
hizmet dışı olacaktır. (Senelik aksama süresi: 28,8 saat)

 Birden fazla yedekli birleşene sahip çoklu soğutma ve elektriksel dağıtım 
hatları (2 (N+1) N+1 yedeklemeli 2 UPS anlamına gelmektedir.)

 Yedekli bileşenler (N+1)

 Yedekli bileşenler (N+1)

 Soğutma veya elektriksel dağıtım için yedekli 
bileşenleri yoktur.

 Çoklu soğutma elektriksel dağıtım hatları bulunur, ancak yalnızca biri aktiftir

 Yükseltilmiş döşemeler, yardımcı jeneratörler veya UPS bulunur. 
Tekli bir soğutma ve elektriksel dağıtım hattına bağlıdır.

 Yükseltilmiş döşemeler, yardımcı jeneratörler veya 
UPS bulunmayabilir.

 Hizmet başka bir hattan verilirken, dağıtım ve kapasite bir hatta bakım 
görevlerinin gerçekleştirilebilmesi için yeterlidir
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Özel CRAC ünitesi tasarımı
kuruman müşterilerin veri merkezi projelerinin özel gereksinimlerine 
göre CRAC üniteleri tasarlayabilir. 

Üniteler müşteri tarafından belirlenen teknik özellikler uyarınca sipa-
rişe göre yapılır.

kuruman CRAC için Kondenser Üniteleri (DX)
kuruman, bilgisayar odası iklimlendirme hattı için geniş yelpazede 
özel doğrudan genleşmeli kondenser üniteleri üretmektedir.
Aralık: 9,4 kW ila 65 kW
•	 Yatay ve dikey hava akışı 

KRMTemp CRAC için Soğutma Grupları
KURUMAN geniş yelpazede soğutma grubu üniteleri üretmektedir.
Aralık: 5 kW ila 1700 kW
•	 Hava soğutmalı soğutma grupları ve ısı pompaları 
•	 Su soğutmalı soğutma grupları, ısı pompaları ve kondenser üni-

teleri 
•	 Free cooling modülleri
•	 Çatı tipi üniteler

-

KRMTemp CRAC Üniteleri:
Teknik özellikler:
•	 ± 1°C sıcaklık kontrolü
•	 ± %5 bağıl nem kontrolü
•	 Ünite işlevleri için mikroişlemci kontrol
•	 BMS iletişimi (Modbus, Bacnet, Lonwork, web/ethernet)
•	 Hava filtreleme EU4…EU7
•	 Yüksek hassasiyetli yük / Düşük gizli yük
•	 EC fanlı
•	 Kolay bakım erişimi
•	 Eksiksiz aksesuar aralığı: Plenum/kaideler, motorlu valflar, su sı-

zıntı dedektörleri, duman ve yangın sensörleri, nemlendiriciler, 
son ısıtıcı, taze hava girişi vb.

Versiyonlar:
•	 Aşağı akış
•	 Yukarı akış: hava alışı standart olarak ön kısımdandır, ancak seçe-

nek olarak arka kısımdan da mevcuttur 

Alternatif Soğutma Sistemleri
Hassas Kontrol Üniteleri ile Soğutma
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IT odası sıcak ve soğuk koridor arasında bir ayrım olacak şekilde do-
natılmalıdır. 

Hava, yükseltilmiş zemin üzerinden veya doğrudan soğuk koridora 
verilecektir. Hava dönüşü odanın üst kısmında bulunan bir plenum 
üzerinden olacaktır. Mevcut makine modellerine ve diğer ortak seçe-
neklere adapte edilebilecek birçok olası tasarım bulunmaktadır. Bun-
lar sıcak koridorun yalıtım, ve veri merkezinin soğuk bölgesinin açık 
şekilde devamını içermektedir.

Ürün gamındaki modülleri eşanjör tipi ve maksimum seviyede enerji 
verimliliğine göre ayıracağız:

•	 IFC DV: Mükemmel enerji verimli eşanjör (alüminyum). Free coo-
lign’de azami 29ºC sıcaklık aralığı (%40 RH altında)

•	 IDECoolair 75: Maksimum enerji verimli polipropilen eşanjör. 40 
derece maksimum sıcaklıkta endirekt free cooling

•	 Endirekt Free Cooling

IFC DV Klima Santrali Serisi 
Standart DV serisi modüllerden oluşanFree Cooling IFC DV tasarımı, 
coğrafi konum ve proje gerekliliklerine göre, ünitenin her veri merkezi-
nin ihtiyaçlarına mükemmel derecede adapte olmasını sağlar. 

Enerji verimliliği seviyeleri, inanılmaz düşük operasyon maliyetleri, ba-
kım kolaylığı ve soğutmada kW başına minimum yatırım maliyeti veri 
merkezinin oldukça ekonomik bir şekilde çalışmasını mümkün kılar. 

Bu soğutma üniteleri (modele bağlı olarak) çapraz akışlı veya ters 
akışlı alüminyum plakalı eşanjör kullanır. 

Harici hava girişi, bir filtreden ve havanın ilave olarak soğutulması için 
(gerektiğinde) adyabatik bir panelden (opsiyonel) geçerek ve soğut-
ma ihtiyaçlarına göre hızlarını düzenleyen yüksek verimli EC fanlar 
tarafından ileri itilerek üst sağ bölümden sağlanır. Bu hava akışı, veri 
merkezinden dönen havadan gelen termal enerjiyi emerek, plakalı 
eşanjörden geçecektir.

Veri merkezindeki sıcak koridordan dönen hava makinenin üst sol 
kısmından girer. Bir filtreden ve daha sonra bir plakalı eşanjörden 
geçer. Soğutulmuş su veya DX vasıtasıyla (harici sıcaklığın free coo-
linge izin vermediği durumlarda) bir destek soğutma serpantininden 
geçebilir. Hava, IT donanımını soğutmak amacıyla gereken hava akı-
mını sağlamak için, tekrar yüksek verimli bir EC fan vasıtasıyla soğuk 
koridora verilir.

Daha yüksek enerji performansı ve yüksek seviyede verimlilik için, 
ünite kapsama dahil edilmek üzere ikinci bir plakalı eşanjör müm-
kündür.

Adyabatik sistemden gelen suyun bir damlama tavasında böylece 
kayıpların minimize edildiğinin ve WUE değerinde daha düşük bir et-
kiye sahip olunduğunun vurgulanması önemlidir.

İşleyiş modu harici sıcaklığa göre iki aşamaya ayrılır:

•	 Dahili ve harici hava arasındaki termal eşanjör, veri merkezindeki 
soğuk koridora verilen hava için 27ºC'den daha düşük bir sıcaklığı 
(veya veri merkezi operasyon kriterine göre daha düşük) sabit kılar.  

Bu durumda, mekanik araçlarla soğutma desteği bulunmaz ve 
tüketim yalnızca hem dahili hem de harici hava için EC fanlar ta-
rafından oluşturulur. Hem dahili hem de harici hava akışı istenen 
sıcaklığa ulaşmak için soğutma ünitesindeki bir kontrol sistemi 
aracılığıyla düzenlenir

•	 Dahili ve harici hava arasındaki termal eşanjör, veri merkezindeki 
soğuk koridora verilen hava için 27ºC'den daha düşük bir sıcaklığa 
(veya veri merkezi operasyon kriteri bu ise daha düşük) izin ver-
mez. Bu durumda, harici hava sıcaklığı veri merkezinden dönen 
hava sıcaklığının altındaysa, mekanik araçlarla (soğutulmuş su 
veya DX modülü) soğutma desteği kısmi olacaktır. Diğer taraftan, 
harici sıcaklık veri merkezi dönüş havası sıcaklığından yüksekse, 
mekanik destek tam soğutma desteği sağlamak zorunda kalacak-
tır 

Son olarak, bir adyabatik panel sisteminin kapsam dahilinde oldu-
ğunun vurgulanması önemlidir (opsiyonel). Su, geçirgen bir memb-
randan geçerek, burada dolaşım sağlar. Böylece havanın geçmesi ve 
harici havanın kuru termometre sıcaklığının düzenlenmesini sağlar. 
Bu durum verimliliği ve PUE değerini artırır.

IFC DV serisinin rekabetçi avantajları:
•	 Bir veya iki yüksek performanslı çapraz akışlı eşanjör ile kullanı-

labilir 
•	 Enerji verimliliğini artırmak için adyabatik soğutma
•	 Enerji kazanım serpantini (ERE)
•	 Üstün EC fanlar
•	 Ünitenin her kısmından erişimle kolay bakım
•	 Modül tasarım ve basit yapılandırma
•	 Termal izolasyonlu ve çinko alüminyum paneller 
•	 Nemlendirme modülü imkanı
•	 Free cooling yedeği olarak DX veya sulu serpantin
•	 Kolaylıkla erişilebilen protokol ve sinyal eşleme ile BMS’e bağlantı.
•	 Çift güç besleme (TIER III uyumluluğunu mümkün kılar)
•	 Kontrol ünitesi için Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS)

Klima Santralleriyle Soğutma
(Endirekt Free Cooling IDECool)
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KURUMAN IDECcoolair 75
Soğutma kapasitesi aralığı:  11.1 kW – 226.6 kW

Avantajları:

•	 Endirekt free cooling ve adyabatik soğutma sistemi
•	 Dış üniteye ihtiyaç duymaya entegre mekanik soğutma sistemi
•	 Kompakt tasarım, küçük iz düşüm alanı
•	 Özel tasarım polipropilen ısı geri kazanım eşanjörü
•	 1.1’i bulan mükemmel PUE değerleri
•	 Tüm bina yönetim sistemleriyle uyumlu entegre kumanda ve yö-

netim sistemi

Birbirini destekleyen endirekt free cooling, adyabatik evaporatif so-
ğutma ve entegre mekanik soğutma sistemi kombinasyonu sayesin-
de IDECoolair 75 serisi üniteler asgari alan gereksinimleri, ünite içinde 
düşük basınç düşümleri ve çok düşük enerji tüketimleriyle resirkülas-
yon modunda veri işleme merkezleri ve yüksek termal yükü alanların 
en verimli şekilde soğutulmasını sağlar.

Yüksek verimli EC fanlar sayesinde ihtiyaca göre debi kontrolü yapı-
larak operasyon maliyeti düşürülür. IDECoolair 75 serisi cihazlar, bi -
rinci sınıf komponentlerin kontrolü ve yönetim sistemleri ile birlikte 
kullanılması sonucunda sürekli olarak minimum operasyon maliyeti 
sağlamayı garanti eder.

Diğer Özellikler ve Soğutma Sistemi:

Tüm bileşenler minimum basınç kaybı değerlerini sağlamak üzere 
tasarlanmış olduğundan, elektrik tüketimi açısından en yüksek ve-
rimliliği sağlar.

•	 Enerji tasarrufu sağlayan EC fanlar
•	 Polipropilenden mamul, korozyon riski olmaya özel ısı geri kaza-

nım eşanjörü 
•	 Kompresör karter ısıtıcısı
•	 Elektronik genleşme valfi
•	 Havanın her çalışma modunda filtre edilmesi
•	 Ayrı ayrı kontrol edilebilir performans parametreleri
•	 Tüm kontrol cihaz ekipmanları üzerine monte kullanıma hazır tak 

çalıştır paket
•	 Fabrika tesisini de içeren kapsamlı kalite kontrolü

Opsiyonlar
•	 Düşük dış ortam sıcaklıklarında yoğuşmayı önleyen amaçlı enteg-

re egzoz havası/dış hava by-passı
•	 Atık ısının ısıtma amaçlı kullanılabilmesini sağlayan sıcak su ser-

pantini
•	 Entegre mekanik soğutma sistemi yerine soğutma grubunda sulu 

serpantinli soğutma sistemi
•	 Dış ortam uygulaması
•	 Uzaktan bakım
•	 Talebe özel opsiyonlar
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Çalışma Modları 

Düşük dış ortam sıcaklıklarında endirekt free cooling 
Odadaki yüksek termal yüklerden ötürü ısınmış olan proses havası 
dönüş fanı ile emilerek asimetrik çapraz karşı akışlı reküperatör üze-
rinden geçirilerek iç ortam havasındaki ısı alınır. 

Dış ortam havası fiziksel olarak iç ortam havasından ayrı olan ikincil 
bir hava akım kanalıyla reküperatör üzerinden geçirilir. İç ortam ha-
vası, dış ortam havasının soğutma potansiyeli sayesinde reküperatör 
üzerinde soğutulmuş olur. 

Dış ortam havası dış ortam sıcaklığına bağlı şekilde değişken olarak 
ayarlanabilir: Yani dış ortam sıcaklığı düştüğünde hava akışının hacmi 
düşürülür. Adyabatik soğutma ve mekanik soğutma sistemi kullanımı 
bu aşamada gerekli değildir.

Ilık dış ortam sıcaklıklarında adyabatik mod
İç ortam havası endirekt adyabatik soğutma kullanılarak soğutulur. 
Mekanik soğutma sisteminin kullanılması henüz gerekli değildir. Isı 
alışverişi düşük dış ortam sıcaklıklarında bile adyabatik nemlendir-
meyle gerçekleşebilir.

Yüksek dış ortam sıcaklıklarında çalışma
Dış ortam sıcaklıklarının çok yüksek olduğu yaz döneminde, adyabatik 
soğutmaya ek olarak mekanik soğutma sistemi de devreye sokulur. 

İlk aşamada, dış ortam havası nemlendirilir, ardından suyun buhar-
laşmasıyla soğutulur. Soğutulmuş olan dış ortam havası reküperatör 
üzerinde sıcak iç ortam havasından endirekt olarak ısı çeker. Böyle-
likle, iç ortam havası önemli ölçüde soğur, ama nemi artmaz. İkinci 
aşamada, mekanik soğutma devresindeki evaporatör kullanılarak iç 
ortam havası istenilen besleme hava sıcaklığında olacak şekilde so-
ğutulur. İç ortam havasından çekilen ısı egzoz havasına aktarılır. 

Gereken soğutma kapasitesinin %50’si adyabatik evoporatif soğut-
ma ile sağlandığından, sürekli ayarlanabilir mekanik soğutma sistemi 
toplam soğutma kapasitesinin yaklaşık %50’sini sağlayacak şekilde 
boyutlandırılmıştır. Bu, evaporatördeki ve kondansatördeki basınç ka-
yıplarının minimum seviyede olmasını sağlar. 

Düşük dış ortam sıcaklıklarında endirekt free cooling

Ilık dış ortam sıcaklıklarında adyabatik mod

Yüksek dış ortam sıcaklıklarında çalışma
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Opsiyonel:
EH/DH by-pass
İç ortam havasının neminin düşmesini önlemek adına, dış ortam ha-
vası entegre bir EH/DH baypası ile tekrar ısıtılabilir. Bu, dönüş havası 
neminin reküperatörde yoğuşmasını önler.

Opsiyonel:
Sıcak su kondenseri
Sıcak su kondenseri ile iç ortam havasından çekilmiş olan ısı ısıtma 
amacıyla veya sıcak kullanım suyu elde etmek amacıyla kullanılabilir. 
Entegre mekanik soğutma sistemi bu modda bir ısı pompası vazifesi 
görür. 

Kontrol sistemi, ısı gerektiğinde asli olarak ısı pompasının kullanılma-
sını sağlar.

Opsiyonel EA/OA baypas

Opsiyonel Ilık su kondansatörü
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