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In-Row
 Cooling System

s

در این راهكار سرمایشـــی، واحد های خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای ســـرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک هایردیف مقابل می شـــوند. 
فناوری سرمایشی In-Row، با درنظر گرفتن مالحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

 In-Row  ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی 
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحـــی ویـــژه به منظـــور هدایت جریان هوا بـــه جلو با هدف خنک ســـازی رک ها ردیـــف مقابل و یا 	 

سرد راهروی 
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	 
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	 

در طراحی این نوع سیستم سرمایشی، جریان هوای خروجی از فن های سانتریفیوژ 
)Centrifugal Fan(  توســـط نرم افزارهای شبیه ســـازی جریان هوا، مدل ســـازی و 
خطـــوط جریـــان برای هدایت هوا به داخل راهروی ســـرد و یـــا رک ها مقابل  تحلیل و 
بررســـی شـــده اســـت. در نهایت با تولید و آزمایش این محصول، اکنون به عنوان 

یک رقیب جدی برای محصوالت خارجی محســـوب می شود.

In-Row Cooling Systems

محصوالت سرمایشی In-Row  این شرکت عبارتند از: 
Chilled Water و DX  با ظرفیت 5 تن تبرید و سازگار با فناوری های  In-Row 1-سیستم سرمایشی

٢- سیستم سرمایشی آب سرد In-Row، عرض 600 میلی متر  با قابلیت کنترل ظرفیت
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1- سیستم سرمایشی In-Row  با ظرفیت 5 تن تبرید
Chilled Water  و  DX سازگار با فناوری های

سیســـتم سرمایشـــی با ظرفیت تبرید 5 تن، سیســـتم بهینه شـــده ای از نســـل اول و دوم محصوالت سرمایشـــی این شـــرکت اســـت. با افزایش ظرفیت کمپرسور، 
کندانســـور و اواپراتـــور ضمـــن افزایش توان تولیـــدی، نیاز به تعداد کولرهای متعدد کاهش می یابد و در نتیجه فضای کمتری  توســـط In-Row اشـــغال می شـــود.

همچنیـــن با اضافه شـــدن سیســـتم های حفاظتی، نظارتـــی، کنترلی و هشـــداردهنده، این محصول رقیبی جدی برای محصوالت خارجی محســـوب می شـــود.

 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: سانتریفیوژ ٢00×4 وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	1600 )400×4( CFM :حجم جابه جایی هوا
توان الكتریكی مصرفی: ٨00 وات	 
مجهز  به سیستم تاخیر زمانی برای شروع مجدد پس از قطع و وصل برق	 
مجهز  به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم
دارای ترموستات خودکار به منظور کنترل میزان برق مصرفی 	 

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	 
مجهز  به فن چند سرعته برای کنترل ظرفیت 	 

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

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-209DX T A C 20 9 DX

2 TAC-209CW T A C 20 9 CW

3 TAC-009 T A C 00 9 Blank )Spacer(

   مشخصات فنی 
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