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In-Rack ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به طرفین	 
طراحی ویژه به منظور هدایت هوای سرد به داخل رک و جمع آوری هوای گرم از داخل رک	 
کولر صنعتی با کاربری تمام وقت )٢4×٧(	 
عایق بندی لوله های مسی به منظور کاهش اتالف حرارت	 
مجهز به دو پنل بازشو با زبانه های کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی	 
سیستم پرتاب هوای رادیال برای هدایت هوا در راستای شعاعی فن )محور r در مختصات قطبی(	 
کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن	 
سیستم Drain برای تخلیۀ آب تقطیر اواپراتور	 
طراحی مطابق با سیستم برق ایران	 
بدنۀ فلزی جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک	 
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در سیســـتم سرمایشـــی In-Rack، واحدهـــای خنـــک کننـــده در بین رک ها یـــا در کنار 
آن هـــا قـــرار می گیرند و بـــا هدایت هـــوای ســـرد از طرفین بـــه داخل رک هـــای کناری، 

باعـــث تعدیل دمـــای هوا می شـــوند.
در ایـــن ســـاز و کار، محدودیـــت فضایـــی جهـــت ایجـــاد مرکـــز داده  در مكان هایی که 
امـــكان ایجـــاد اتاقک وجود نـــدارد، به میزان قابل توجهـــی کاهش می کند. همچنین 
در محل هایـــی که تعداد رک ها محدود اســـت و نیازی به ایجاد مرکز داده نیســـت، با 
حل مســـئلۀ ســـرمایش، اتاق ســـرور موجود را از تشـــكیل مرکز داده بی نیاز می سازد.
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محصول سرمایشی In-Rack  این شرکت عبارت است از: 
Chilled Water و DX  با ظرفیت 5 تن تبرید و سازگار با فناوری های  In-Rack 1-سیستم سرمایشی
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مشخصات فنی عمومی  
دامنۀ تنظیم دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)30×202×100( cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن: رادیال ٢00×4 وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	1600 )4×400( CFM :حجم جابه جایی هوا
توان الكتریكی مصرفی:  800 وات	 
مجهز به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم

DX مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 	R22  :گاز مبرد
توان نامی: 20 کیلو وات	 
حداکثر اختالف ارتفاع بین واحد داخلی و خارجی: 15 متر	 
حداکثر طول مسیر   بین واحد داخلی و خارجی: ٢5 متر	 

Chilled Water مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
مادۀ خنک کننده: آب	 
توان نامی: ٢0 کیلو وات 	 
دبی آب خنک: 15 گالن در دقیقه	 
دمای آب خنک ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

سیستم سرمایشی ایستاده In-Rack با ظرفیت 5 تن تبرید
Chilled Water و DX سازگار با فناوری های

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-207DX T A C 20 7 DX

2 TAC-207CW T A C 20 7 CW

   مشخصات فنی 
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