
Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu
Liebert® EFC od 100 kW do 350 kW
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■	Innowacyjne rozwiązania Emerson Network Power dostarczane są poprzez 12 centrów ekspertyzy — odrębne 
obszary ds. produktów i usług, które ułatwiają określenie elementów potrzebnych w danej aplikacji. Obsługa 
globalnej sieci, do której należy ponad 150 krajów oraz usługi lokalne i współpraca z ponad 2000 certyfikowanymi 
profesjonalistami daje Emerson Network Power niepowtarzalną możliwość dostarczania lokalnie systemów 
i zintegrowanych rozwiązań. 

 Emerson Network Power rozumie wyzwania związane z budową infrastruktury, która wspiera krytyczne dla 
biznesu operacje w centrach danych i pomaga reagować na każde zgłaszane przez klientów zapotrzebowanie. 
Dzięki otrzymywaniu innowacyjnych rozwiązań klienci mogą skupić się na własnych działaniach biznesowych.

■	Moduł Liebert EFC jest wypo-
sażony w najbardziej zaawan-
sowane w branży technologie, 
takie jak pośrednia wymia-
na ciepła przez powietrze czy 
chłodzenie wyparne. Moduł 
Liebert EFC może obniżać tem-
peraturę powietrza, wykorzy-
stując zasadę chłodzenia wy-
parnego. Proces ten polega na 
parowaniu wody pod ciśnie-
niem, co powoduje ogrzewanie 
otaczającego powietrza. Dzię-
ki tej technologii moduł może 
osiągać pPUE na poziomie 1,03 
przy maksymalnej sprawności 
energetycznej i przy minimal-
nych kosztach operacyjnych.

Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego 
z efektem freecoolingu Liebert® EFC
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Stosowanie metody freecoolingu pośredniego w aplikacjach  
z technologią chłodzenia wyparnego w centrach danych.

Zoptymalizowane 
zużycie wody

Najwyższe  
poziomy wydajności 

energetycznej 
Poziom pPUE obniżony do 1,03

1,03

Mniejsze rozmiary 
infrastruktury 
elektrycznej

<

Zmniejszone 
nakłady 

inwestycyjne
€

Doświadczenie 
techniczne

Centrum danych 
wolne od 

zanieczyszczeń

✔
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Liebert® EFC: 
Zwiększenie sprawności centrum danych

Wentylator Liebert® EC 
Wentylatory nowej generacji montowane w 
modułach Liebert EFC znacznie zmniejszają 
poziom hałasu oraz zapewniają większą spraw-
ność ogólną modułu.

Ograniczona emisja CO2
Przy poziomach pPUE 1.03 moduł Liebert EFC 
wymaga minimalnego zasilania na wejściu, co 
umożliwia zmniejszenie emisji CO2.

Centrum danych wolne od 
zanieczyszczeń
Wymiennik działający na zasadzie przepływu 
ciepła przez powietrze zapewnia separację po-
wietrza zewnętrznego i wewnętrznego, chro-
niąc centrum danych przed zanieczyszczeniami 
bakteryjnymi, a także zdarzeniami zewnętrzny-
mi, takimi jak pożary czy zanieczyszczenia. 

Nowy ekran dotykowy iCOM® 
o przekątnej 7 cali
Nowy sterownik iCOM® zapewnia wysoki poziom 
zarządzania modułami współpracującymi oraz 
umożliwia ich jednoczesną pracę w ramach jedne-
go systemu, zapewniając optymalny poziom tem-
peratury i wilgotności w pomieszczeniu. Ponadto 
jest on wyposażony w 7-calowy ekran dotykowy 
pozwalający na szybszy i łatwiejszy odczyt danych. 

Chłodzenie wyparne
Wysokosprawny system chłodzenia wyparnego 
rozpyla wodę wewnątrz modułu oraz na wy-
miennik ciepła, zapewniając chłodzenie nawet 
w przypadku wysokich temperatur otoczenia 
bez konieczności stosowania chłodzenia me-
chanicznego.

#LiebertEFC
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System chłodzenia wyparnego
jest wyposażony w specjalną 

wewnętrzną stację pomp, która 
dostarcza wymaganą objętość wody. 

Pompa tłoczy wodę, która jest 
następnie rozpylana przez 

specjalne dysze w postaci miliardów 
mikrokropel, które z kolei parują, 
nawilżając i chłodząc powietrze.

Sprawność energetyczna 
Dzięki technologii chłodzenia wyparnego 
moduł Liebert EFC może osiągać pPUE na 
niskim poziomie 1,03.

Wymiennik ciepła z certyfikatem 
Eurovent
Certyfikat Eurovent gwarantuje, że wymienniki 
ciepła stosowane w modułach Liebert EFC 
przeszły niezależne badania potwierdzające 
ich parametry techniczne i niezawodność. 

Freecooling
Chłodzenie wyparne umożliwia stosowanie 
metody freecoolingu pośredniego przez cały rok.

Wbudowany obwód wody 
lodowej i system wykorzystujący 
bezpośrednie odparowanie 
Technologie te umożliwiają działanie modułu 
nawet w warunkach o skrajnie wysokiej wilgot-
ności lub temperaturze.

Sprawność przy częściowym 
obciążeniu
Wentylatory EC nowej generacji oraz wbudo-
wane sprężarki spiralne typu Digital Scroll przy-
czyniają się do uzyskiwania najwyższych pozio-
mów sprawności przy częściowym obciążeniu.
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Moduł Liebert® EFC łączy w sobie funkcje oparte na zasadach freecoolingu i chłodzenia wyparnego. Moduł został 
zaprojektowany tak, aby mógł wybierać najbardziej odpowiedni tryb działania na podstawie warunków zewnętrznych, 
wykorzystując obydwie zasady w celu uzyskania znaczących oszczędności energii.
Wykorzystanie chłodzenia wyparnego, czyli zimnego powietrza zewnętrznego jako czynnika chłodniczego, umożliwia 
maksymalne zwiększenie udziału freecoolingu oraz zmniejszenie do minimum udziału chłodzenia opartego o pracę 
sprężarek.
W zasadzie chłodzenia wyparnego powietrze służy do absorbowania wody rozpylonej pod dużym ciśnieniem. Z kolei 
parowanie wody powoduje usunięcie ciepła z powietrza i obniżenie temperatury powietrza zewnętrznego. Powietrze 
zewnętrzne przechodzi ze stanu temperatury termometru suchego do temperatury termometru wilgotnego (poniższy 
wykres przedstawia przemianę od 30°C do 20°C).

Zapewnianie najwyższego poziomu spraw-
ności dzięki zasadzie chłodzenia wyparnego
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Wykres psychrometryczny dla poziomu morza



7

Działanie pośredniego chłodzenia 
wyparnego

*Założenia: centrum danych 36°C ➔	24°C, 75% pełnego obciążenia modułu (działanie w trybie nadmiarowości)

Moduł może zapewniać chłodzenie centrum 
danych wyłącznie za pośrednictwem wy-
miennika działającego na zasadzie przepły-
wu ciepła przez powietrze, czyli z wykorzy-
staniem zimnego powietrza zewnętrznego.

Tryb suchy 
(temperatura termometru 
suchego <17°C – 20°C)*

Moduł może korzystać z efekty wypar-
nego przez nawilżanie. Wilgotność ze-
wnętrzna odgrywa główną rolę w określa-
niu parametrów działania modułu: 
■ 24°C, wilgotność względna 80% — mo-

duł może wymagać zainstalowania sy-
stemu DX/CW. 

■ 30°C (wyższa temperatura) i niższa wil-
gotność względna 35% — moduł może 
pracować wyłącznie z chłodzeniem 
wyparnym. 

Tryb mokry
(temperatura termometru 
wilgotnego <20°C – 22°C)*
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W celu zoptymalizowania sprawności ogólnej systemu moduł Liebert® EFC może zmieniać tryb działania zgodnie z 
warunkami środowiska zewnętrznego. Gdy powietrze zewnętrzne będzie wystarczająco schłodzone do umożliwienia 
freecooling, moduł zacznie pracować w trybie suchym (zimowym). Gdy temperatura otoczenia jest wyższa, o wydajności 
i parametrach pracy modułu decyduje także wilgotność zewnętrzna, ponieważ efekt wyparny jest bezpośrednio 
związany ze zdolnością powietrza zewnętrznego do absorbowania wody. W przypadku pracy w środowiskach o 
wyższej temperaturze i niższej wilgotności względnej (w trybie letnim) moduł Liebert EFC działa w trybie wyparnym 
(mokrym). 
W klimacie charakteryzującym się wysoką wilgotnością moduł może jednak wymagać instalacji systemu bezpośredniego 
odparowania (DX) lub obiegu wody lodowej (CW) (w skrajnych warunkach).

#EvaporativeCooling
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Szczegóły trybów działania modułu 
Liebert® EFC

Praca w warunkach zimowych 
Tryb suchy

Praca w warunkach letnich 
 Tryb wilgotny

Praca w skrajnych warunkach 
Tryb CW/DX

■	W zimniejszym sezonie (w trybie 
zimowym) powietrze wywiewa-
ne z centrum danych jest ochła-
dzane z wykorzystaniem proce-
su wymiany ciepła z chłodnym 
powietrzem zewnętrznym. Nie 
ma konieczności uruchamiania 
systemu wyparnego, a prędkość 
wentylatora jest regulowana w 
zależności od temperatury po-
wietrza zewnętrznego.

■	W ciepłym sezonie (w trybie let-
nim) system wyparny powinien 
pracować, aby nasycać powie-
trze. Pozwala to chłodzić cen-
trum danych nawet przy wyso-
kich temperaturach na zewnątrz. 
Przez nasycanie powietrza moż-
na obniżyć temperaturę termo-
metru suchego.

■	W przypadku skrajnych wa-
runków zewnętrznych można 
zapewnić chłodzenie uzupeł-
niające, stosując system bezpo-
średniego odparowania (DX). Al-
ternatywnie można zainstalować 
obwód wody lodowej (CW). Sy-
stemy DX i CW są przeznaczone 
do dostarczania częściowej, po-
mocniczej mocy chłodzenia oraz 
zapewniają maksymalną spraw-
ność przy minimalnym zużyciu 
energii.
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Nowoczesny sterownik iCOM® 
Precyzyjne, przyjazne dla użytkownika informacje na poziomie modułu

Spełnianie ZALECANYCH
wytycznych normy ASHRAE
■	Praca modułu w skrajnych warun-

kach zimowych (tzn. w temperatu-
rach <-20°C) może spowodować 
usuwanie wilgoci, co z kolei może 
doprowadzić do przekroczenia 
minimalnej zalecanej wilgotności 
według normy ASHRAE. Moduł 
Liebert® EFC zapewnia stałą kon-
trolę powietrza w centrum da-
nych za pomocą wbudowanego 
sterownika iCOM, który zapew-
nia utrzymywanie temperatury 
punktu rosy poniżej temperatury 
powierzchni wymiennika ciepła, 
uniemożliwiając tym samym nad-
mierne usuwanie wilgoci.  

Zapewnianie PRECYZYJNEJ 
KONTROLI TEMPERATURY 
I PRZEPŁYWU POWIETRZA
■	Logika sterowania SmartAisle™ 

wbudowana w sterownik iCOM 
optymalizuje strumień i tempera-
turę powietrza wewnątrz układu 
w zależności od zapotrzebowa-
nia serwerów.

	 Układ SmartAisle pozwala ukła-
dowi Liebert EFC na dokładne 
dopasowanie do wymagań ser-
wera dotyczących przepływu 
powietrza, uniemożliwiając straty 
mocy przez transport lub chło-
dzenie nadmiarowego powie-
trza.

Optymalizacja kosztów WODY 
i ENERGII ELEKTRYCZNEJ
■	Przyjazny dla użytkownika ste-

rownik iCOM obsługuje zarzą-
dzanie energią i wodą także na 
poziomie pracy zespołowej. Sy-
stem gromadzi informacje doty-
czące najważniejszych parame-
trów i trybów działania różnych 
modułów (suchego, mokrego i 
DX/CW) z uwzględnieniem kosz-
tów wody i energii elektrycznej. 
Sterownik oblicza przewidywa-
ne wartości, a następnie wdraża 
kombinację, która jak najlepiej 
optymalizuje koszty eksploatacji.
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Sterownik iCOM zarządza działaniem modułów Liebert EFC, zapewniając ich najwyższą niezawodność w każdych 
warunkach. Dostęp do modułów zainstalowanych w centrum danych jest możliwy dzięki połączeniu Ethernet, za 
pośrednictwem którego można koordynować wiele lokalizacji instalacji. Dokładny nadzór nad wieloma modułami 
umożliwia ich jednoczesną pracę w ramach jednego systemu, optymalizując ogólną sprawność system.

Najwyższa sprawność nawet na poziomie systemów centrów danych
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Usługa zdalnej diagnostyki
i profilaktycznego monitoringu LIFE™
Program serwisowy Emerson Ne-
twork Power zapewnia utrzymanie 
systemu zarządzania chłodzeniem 
aplikacji krytycznych w optymalnym 
stanie przez cały okres eksploatacji.
LIFE to system zdalnej diagnostyki i 
profilaktycznego monitoringu zapew-
niający wczesne ostrzeganie o wy-
stępujących w systemie zarządzania 
chłodzeniem wszelkich stanach alar-
mowych lub wykraczających poza 
granice tolerancji. Pozwala to na prze-
prowadzenie proaktywnej konserwa-
cji oraz szybką reakcję na zdarzenia 
oraz zdalne diagnozowanie i usuwa-
nie problemów, zapewniając naszym 
klientom bezpieczeństwo wykreślić. 

Dzięki usługom LIFE odniosą Pań-
stwo następujące korzyści:

Gwarancja czasu pracy bez 
przestojów
Stałe monitorowanie parametrów 
modułów, umożliwiające maksyma-
lizację dostępności systemu.

Skuteczna naprawa podczas 
pierwszej wizyty
Profilaktyczny monitoring i pomia-
ry danych zapewniają, że jeśli inży-
nierowie serwisowi zostaną wysłani 
na miejsce, przyjeżdżają przygo-
towani, aby rozwiązać problem za 
pierwszym razem.

Profilaktyczna analiza
Nasi eksperci w centrach usługo-
wych LIFE profilaktycznie analizują 
dane i trendy na Państwa urządze-
niach, aby zarekomendować dzia-
łania, które zapewnią jak najlepszą 
wydajność.

Mniejszy łączny koszt posiada-
nia urządzeń
Stały monitoring wszystkich waż-
nych parametrów zwiększa z kolei 
wydajność jednostki, ograniczając 
czynności konserwacyjne na miej-
scu i wydłużając okres użytkowania 
sprzętu.

Szybka reakcja na zdarzenia
LIFE pozwala na natychmiasto-
we określenie najlepszego sposobu 
działania dzięki regularnej komu-
nikacji między Państwa systemem 
Liebert® EFC a naszymi centrami 
serwisowymi LIFE.

Raportowanie
Otrzymają Państwo obszerny ra-
port o sprawności urządzeń i ich 
wydajności operacyjnej.
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Konfiguracja na obrzeżach Konfiguracja na dachu

Zalecane i dopuszczalne wg normy ASHRAE (A1–A4) Zalecany obszar 
roboczy Zalecane i dopuszczalne wg normy ASHRAE (A1–A4) 

-  Wymiana ciepła przez powietrze i chłodzenie 
wyparne w jednym module

-  Wentylator Liebert® EC
-  Chłodzenie dodatkowe za pomocą systemu DX lub 

obwodu wody lodowej
-  System SmartAisle™

Liebert EFC:
przyszłość 

rozwiązań dla 
centrów danych

-  Wymiana ciepła przez powietrze i chłodzenie 
wyparne w jednym module

-  Wentylator Liebert® EC
-  Chłodzenie dodatkowe za pomocą systemu DX lub 

obwodu wody lodowej
-  System SmartAisle™

a)  Obiekty z wymaganiami środowiskowymi
b)  Centra danych o charakterze kolokacyjnym

Gdzie są 
najczęściej 
stosowane

a)  Centra danych znajdujące się na górnych 
kondygnacjach budynków

b)  Centra miast

Ta konfiguracja wymaga miejsca na instalację i 
konserwację, szczególnie w centrach miast. 

Ograniczenia 
dotyczące 

zastosowań

Ta konfiguracja wymaga umiejscowienia na 
najwyższym piętrze w celu uzyskania wystarczającej 
ilości miejsca na dachu budynku.

Moduł Liebert EFC w konfiguracji z nadmuchem 
dolnym zapewnia korzyści wynikające z prostoty 
konstrukcji.

Korzyści z zasto-
sowania rozwiązań 
Emerson Network 

Power

Moduł Liebert EFC z instalacją na dachu budynku 
zapewnia działanie pośredniego chłodzenia 
wyparnego z efektem freecoolingu.

 #ThermalManagement

Konfiguracje modułu Liebert® EFC 
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System chłodzenia wyparnego Liebert EFC z efektem freecoolingu wykorzystuje temperaturę powietrza 
zewnętrznego do osiągnięcia znacznych oszczędności energii w centrach danych. Głównym źródłem chłodzenia 
jest powietrze zewnętrzne i układ wyparny. Powietrze jest transportowane do centrum danych przez wydajne 
wentylatory i wymiennik działający na zasadzie przepływu ciepła przez powietrze. Z tego względu moduł Liebert 
EFC może osiągać pPUE na poziomie od 1,03 do 1,06 (w zależności od warunków środowiska).

Moduł Liebert EFC zapewnia znaczne oszczędności w odniesieniu do infrastruktury i sprzętu elektrycznego. 
Dzięki zewnętrznemu montażowi modułu dostępna przestrzeń wewnętrzna została zwiększona, co ułatwia 
instalację i konserwację układu. Wszystkie opisane cechy znacznie zmniejszają całkowity koszt użytkowania 
centrum przetwarzania danych (TCO). 

Liebert® EFC — oszczędność energii

1,0 1,6

pPUE
1,03

Porównanie rocznego zużycia energii i rocznych kosztów zużycia energii dla różnych wartości pPUE 

pPUE Roczne zużycie energii (kWh) Roczne koszty energii (€)

1,6 5 256 000 630 720

1,2 1 752 000 210 240

1,1 876 000 105 120

1,06 525 600 63 072

1,03 262 800 31 536 $ ✔

Na potrzeby obliczeń wzięto pod uwagę centrum danych o mocy 1 MW 
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Customer Experience Center
Thermal Management

Najnowsze Customer Experience Center firmy Emer-
son Network Power w Tognanie (Padwa — Włochy) jest 
zaprojektowane specjalnie, aby klienci mogli zapoznać 
się z technologiami Thermal Management w centrach 
danych. Centrum daje naszym klientom unikalną oka-
zję obejrzenia testów fabrycznych, w tym technicznych 
aspektów działania, interoperacyjności i sprawności roz-
wiązań Thermal Management firmy Emerson Network 
Power w szerokim zakresie prawdziwych warunków ro-
boczych. Klienci odwiedzający centrum mogą także sko-
rzystać z kompleksowych konsultacji z naszymi specjali-
stami ds. R&D, inżynierii i zastosowań.

Obszar testów walidacyjnych chłodzenia wyparnego
Thermal Management Customer Experience Center 
dysponuje dedykowanym obszarem do testów najnow-
szego urządzenia Liebert® EFC — wysokosprawnego 
systemu chłodzenia wyparnego z efektem freecoolingu 
firmy Emerson Network Power. Celem obszaru testów 
walidacyjnych chłodzenia wyparnego jest zapewnienie 
klientom, konsultantom i specjalistom ds. centrów danych 
kompletnego obszaru testowego, aby mogli zapoznać 
się z możliwościami naszej technologii chłodzenia wypar-
nego w bardzo wymagających warunkach. 
Parametry testowe obejmują obciążenia IT do 400 kW 
i 100 000 m3 na godzinę z zewnętrznymi temperatura-
mi symulującymi typowe warunki szczytowe w regionie 
EMEA. Wszystkie nasze urządzenia pomiarowe są okre-

sowo testowane, aby przstrzegaly wymogów aktualnej 
międzynarodowej procedury jakościowej ISO9001. 
Gwarantuje to, że wszystkie nasze pomiary są zgodne ze 
standardami laboratoriów meteorologicznych (Accredia/
EA/ILAC) i że poziom precyzji naszych urządzeń jest tak-
że zgodny z europejskim standardem EN14511. Każdą 
wizytę klienta podsumowuje pełny raport finalny, który 
obejmuje każdy przetestowany parametr oraz odpowied-
nie wyniki ocenianej jednostki Thermal Management. 
Dzięki naszej stałej koncentracji na potrzebach klientów 
zapewniamy im możliwość bezpośredniego sprawdze-
nia technologii wraz z pełną przejrzystością i elastycz-
nością umożliwiającą im osiągnięcie im najwyższych 
standardów doskonałości technicznej.
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Emerson Network Power
Infrastruktura Thermal Management  
dla małych i dużych aplikacji

 Liebert® HPC
Szeroki asortyment wydajnych agregatów wody 
lodowej z funkcją freecooling, o mocy od 40 kW 
do 1600 kW
• Zaprojektowane specjalnie z myślą o centrach 

danych i o współpracy z systemem SmartAisle™
• Wersja o doskonałej sprawności energetycznej
• Sterownik iCOM® 

 Liebert® EFC
Moduł pośredniego chłodzenia wyparnego z 
efektem freecoolingu
• Sterownik iCOM
• Wentylatory Liebert EC nowej generacji
• Wymiennik ciepła z certyfikatem Eurovent

 Liebert® PDX - Liebert® PCW
Liebert PDX w wersjach od 15 do 120 kW
Liebert PCW w wersjach od 30 do 220 kW
• Doskonała sprawność energetyczna
• Parametry certyfikowane przez Eurovent
• Wyjątkowe możliwości sterowania dzięki 

sterownikowi iCOM

Platforma Trellis™ 
Trellis™ to stworzona przez Emerson Network Power platforma optymalizująca 
infrastrukturę w czasie rzeczywistym, która umożliwia jednolite zarządzanie infra-
strukturą centrum danych informatycznych i przedsiębiorstw. Za pomocą opro-
gramowania platformy Trellis można zarządzać pojemnością, śledzić zasoby, pla-
nować zmiany, wizualizować konfiguracje, analizować i obliczać zużycie energii, 
optymalizować sprzęt chłodzący i zasilający. Platforma Trellis monitoruje centrum 
danych, analizuje zależności systemowe i pomaga działom informatycznym oraz 
przedsiębiorstwom utrzymać działanie centrum danych na najwyższym pozio-
mie. Jest to ujednolicone i kompleksowe rozwiązanie, które ukazuje rzeczywistą 
sytuację w Twoim centrum danych, ułatwia podejmowanie właściwych decyzji i 
gwarantuje pewne działanie.



15

 System SmartAisle™  

• Zabudowa korytarzy
• Najlepsza sprawność energetyczna
• Współpraca z dowolnym modułem chłodzenia 

Liebert

 Liebert® XD
Oparty na czynniku chłodniczym system chłodze-
nia do środowisk o dużej gęstości, instalowany bli-
sko serwera 
• Zarządzanie gorącymi punktami (hot spot) do 

30 kW na szafę
• Zwiększenie mocy w dowolnym momencie 

dzięki technologii „plug and play”
• Wysoka sprawność i 100% jawnej mocy chłodniczej

 Liebert® AFC 
Dostępny adiabatyczny agregat wody lodowej od 
500 do -1450 kW 
• Zintegrowany układ adiabatyczny
• Wysoka wydajność freecoolingu 
• Wykorzystanie 100% sprawności sprężarki

 Liebert® CRV 
Precyzyjne rzędowe jednostki chłodzenia o wysokiej 
sprawności, dostępne w wersjach z systemem DX  
i z obwodem wody lodowej o mocy od 11 do 50 kW
• Oszczędność energii oraz pełna modulacja 

przepływu powietrza i mocy chłodniczej 
zgodnie z obciążeniem serwerów

• Optymalne wykorzystanie przestrzeni i 
najwyższa sprawność

• Pełna elastyczność dzięki sześciu różnym 
trybom pracy

LIFE™
LIFE oferuje zdalną diagnostykę i usłu-
gę monitorowania prewencyjnego 
dla zasilaczy UPS i urządzeń Thermal 
Management. 
LIFE wydłuża czas działania i efektyw-
ność operacyjną dzięki stałemu moni-
torowaniu urządzeń, eksperckiej analizie 
danych i doświadczeniu serwisowemu. 
Dzięki danym otrzymywanym z urzą-
dzenia za pomocą usługi LIFE nasi eks-
perci ds. zdalnej diagnostyki otrzymują 
w czasie rzeczywistym wgląd i infor-
macje potrzebne do szybkiego roz-
poznania, zdiagnozowania i usunię-
cia wszelkich nieprawidłowości, które 
mogą wystąpić w trakcie działania, 
biorąc odpowiedzialność za zasoby 
o znaczeniu krytycznym dla Państwa 
przedsiębiorstwa przez 24 godziny na 
dobę, 7 dni w tygodniu.

Obsługa
Firma Emerson Network Power zapew-
nia wsparcie dla całej infrastruktury o 
znaczeniu newralgicznym dzięki naj-
większej globalnej sieci serwisowej oraz 
bogatemu pakietowi usług poprawia-
jących dostępność sieci i zapewniają-
cych całkowite poczucie bezpieczeń-
stwa przez 24 godziny na dobę, 7 dni 
w tygodniu. 
Nasze usługi serwisowe obejmują 
wszystkie aspekty dostępności i dzia-
łania, od pojedynczych urządzeń za-
silających i Thermal Management aż 
po całościowe systemy o znaczeniu 
krytycznym. 
Najbardziej wszechstronne ubezpie-
czenie chroniące firmę można otrzy-
mać w programie serwisowym Emer-
son Network Power, który obejmuje 
dostęp do usługi LIFE™. 



Zapewnienie maksymalnej dostępności danych  
i aplikacji niezbędnych dla prowadzonej działalności.

Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszym dokumencie były kompletne 
i dokładne. Firma Emerson nie ponosi jednak odpowiedzialności za szkody spowodowane 
wykorzystaniem powyższych informacji ani za błędy oraz braki w tekście.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
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Informacje o firmie Emerson Network Power
Emerson Network Power, spółka z grupy Emerson (NYSE:EMR) 
dostarcza oprogramowanie, sprzęt oraz usługi dla centrów 
danych, obiektów służby zdrowia i przemysłu, które maksymalizują 
dostępność, pojemność i sprawność. Zaufany lider przemysłowy 
w inteligentnych technologiach infrastruktury, Emerson Network 
Power oferuje innowacyjne rozwiązania w zakresie zarządzania 
infrastrukturą centrów danych, które wypełniają lukę pomiędzy 
zarządzeniem IT i obiektu oraz zapewniają skuteczność i 
niezrównaną dostępność niezależnie od potrzeb w zakresie 
wydajności. Nasze rozwiązania wspierane są przez lokalnych 
inżynierów serwisu Emerson Network Power. 
Więcej informacji na temat produktów i usług Emerson Network 
Power znajduje się na stronie www.emersonnetworkpower.pl
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