
Wydajne chłodzenie sprzętu IT — od 10 kW do 50 kW
Liebert® CRV

Precision Cooling for
Business-Critical Continuity™

NOWOŚĆ
Rozszerzony  

zakres wydajności  

od 10 do 50kW
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Niezależnie od wielkości 
Twojej firmy nie stać Cię 
na przerwy w działaniu 
krytycznych systemów 
i stratę czasu na ich 
przywracanie do pracy. 

Pozostaw to nam, 
ekspertom w zapewnianiu 
ciągłości biznesowej —  
od sieci energetycznych po 
pojedyncze komponenty 
sprzętu IT, od największych 
do najmniejszych centrów 
danych. 
Jesteśmy gotowi zaspokoić 
potrzeby Twojej organizacji 
dzięki opracowanym przez 
nas rozwiązaniom. 

Większa standaryzacja, 
aby nie przeznaczać 
dodatkowych środków na 
instalację. 
Większa prostota — nie 
musisz być specjalistą, aby 
Twoja firma odniosła jak 
największe korzyści.
Większe wsparcie — możesz 
ze spokojem zająć się 
działalnością Twojej firmy, a 
my zapewnimy jej ochronę.

Emerson Network Power, część firmy Emerson, to organizacja o zasięgu światowym, łącząca 
rozwój technologiczny z projektowaniem w celu dostarczania innowacyjnych rozwiązań 
oferujących wiele korzyści jej klientom.
Emerson Network Power jest liderem w zapewnianiu ciągłości biznesowej („business-critical 
continuity”) dzięki oferowanym produktom i usługom.
Szeroka baza technologiczna i globalna wiedza firmy Emerson Network Power zapewnia 
szeroki wachlarz rozwiązań dla przedsiębiorstw; rozwiązań, które zaspakajają żywotne potrzeby 
biznesowe firm.
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Infrastruktura chłodząca dla centrów danych
do zastosowań w małych i dużych aplikacjach
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Liebert® CRV: Precyzyjne chłodzenie w celu 
zoptymalizowania wydajności infrastruktury IT

Liebert® CRV to autonomiczne 
urządzenie klimatyzacji 
precyzyjnej, zaprojektowane 
z myślą o rzędowych 
konfiguracjach w centrach 
danych.
Liebert® CRV to klimatyzacja 
precyzyjna posiadająca wiele 
opcji zapewniających regulację 
temperatury i wilgotności, 
filtrowanie powietrza oraz 
zarządzanie powiadomieniami,  
co zapewnia utrzymanie 
temperatur w centrum danych  
na optymalnym poziomie.

Urządzenie nieprzerwanie 
monitoruje wszelkie zmiany 
wydzielanego ciepła  
i natychmiastowo rozpoczyna 
najbardziej wydajne i efektywne 
chłodzenie. 

Liebert® CRV: Proste, 
bezpieczne, elastyczne.
Liebert® CRV to urządzenie 
plug‑and‑play, które zostało 
zaprojektowane zarówno z myślą 
o potrzebach zabudowy otwartej, 
jak i zamkniętej.

Chłodzenie ma miejsce na 
poziomie szafy serwerowej, a nie 
całego pomieszczenia. Liebert® CRV 

usuwa i filtruje gorące powietrze 
z przestrzeni między rzędami szaf 
w centrum danych i dostarcza 
chłodne powietrze do serwerów. 
Wbudowany dyfuzor powietrza 
w precyzyjny sposób kieruje 
powietrze w stronę źródła ciepła.
Urządzenie Liebert® CRV 
zostało zaprojektowane tak, aby 
spełniało kluczowe dla firmy 
zadania i zapewniało serwerom 
przez cały czas prawidłową 
temperaturę i wilgotność. 

Urządzenie Liebert® CRV 
zapewnia chłodzenie na 
poziomie wymaganym przez 
serwery, dostosowując przepływ 
powietrza oraz moc chłodzenia.

W odpowiedzi na różnorodne 
wymagania dotyczące instalacji, 
urządzenie jest dostępne w 
dwóch wersjach: 
	 Autonomiczny system 

wykorzystujący bezpośrednie 
odparowanie, o zmiennej 
mocy do 36 kW, wyposażony 
w montowany na ścianie lub 
dachu skraplacz.

	 System z instalacją wody 
lodowej, o mocy do 50 kW, 
dostępny w wersjach  
300‑600 mm.

Funkcje i właściwości
 Urządzenia o zakresie mocy od 10 

do 50 kW z w wersjach z instalacją 
wody lodowej lub z systemem 
wykorzystującym bezpośrednie 
odparowanie, z unikalną sprężarką  
w technologii Digital Scroll

 Największa oszczędność energii  
w branży — wzrost efektywności 
nawet o 50% w przypadku 
połączenia urządzenia Liebert® CRV 
z systemem zamkniętych korytarzy 
SmartAisleTM 

 Najlepsze w swojej klasie precyzyjne 
chłodzenie dla konfiguracji 
rzędowych 

 Możliwość dostosowania na obiekcie 
kierunku nawiewu powietrza 
maksymalizuje efekty chłodzenia

 Zintegrowany sterownik iCOM® 

pozwala zarządzać wydajnością i 
przepływem powietrza poprzez 
wentylator EC oraz sprężarkę Digital 
Scroll 

 Idealne rozwiązanie dla skalowalnej 
infrastruktury IT — większa 
wydajność chłodzenia i sprawność 
oraz mniejszy poziom hałasu 
w porównaniu z podobnymi 
konfiguracjami z instalacją 
wody lodowej lub systemem 
bezpośredniego odparowania
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Liebert® CRV, autonomiczne urządzenie 
klimatyzacji precyzyjnej, idealnie nadaje się  
do chłodzenia w konfiguracjach rzędowych.
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Utrzymanie dostępności 
infrastruktury IT 
Dzięki wbudowanemu 
sterownikowi iCom®, 
Liebert® CRV monitoruje 
zmiany temperatury i 
wilgotności, natychmiastowo 
dostosowując swoją 
moc chłodniczą do 
panujących warunków. To 
z kolei zapewnia większą 
dostępność i bezpieczeństwo 
chronionego sprzętu IT.

Ciągłe monitorowanie 
temperatury i funkcje 
kontrolne urządzenia 
Liebert® CRV zapewniają 
dostępność serwerów 
we wszystkich 
warunkach. Ponadto 
funkcja równoległego 
współdzielenia obciążenia 
umożliwia zarządzanie 
konfiguracjami N+1.

Spełniamy najważniejsze 
potrzeby w zakresie 
infrastruktury IT
Liebert® CRV potrafi 
bezstopniowo regulować 
moc chłodniczą, umożliwiając 
ciągłe i precyzyjne 
utrzymywanie odpowiedniej 
temperatury oraz wilgotności 
w pomieszczeniu.
Funkcja regulowanej mocy 
urządzenia Liebert® CRV 
zwiększa dostępność 
centrum danych zarówno 
w trakcie normalnej 
pracy, jak i w warunkach 
zmieniającego się obciążenia 
cieplnego. Zmniejszenie 
częstotliwości zatrzymywania 
i uruchamiania sprężarek 
przyczynia się do zwiększenia 
dostępności centrum danych 
oraz wydłużenia okresu 
eksploatacji kluczowych 
podzespołów.

Zintegrowana technologia 
sprężarki Digital Scroll 
została zaprojektowana 
pod kątem unikania skoków 
poboru mocy, co zmniejsza 
obciążenie poszczególnych 
podzespołów. 
Liebert® CRV wykorzystuje 
dedykowany układ sterujący, 
który umożliwia pracę 
sprężarki także w warunkach, 
w których temperatura 
powietrza zewnętrznego 
przekracza nominalne 
poziomy.

Dostępność infrastruktury IT  
jest kluczowa dla każdej firmy
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Liebert® CRV: precyzyjne chłodzenie w celu 
zoptymalizowania wydajności infrastruktury IT.
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Łatwe dostosowanie do wymagań biznesowych — 
Liebert® CRV nadaje się zarówno do zabudowy 
otwartej, jak i zamkniętej.

Nadaje się do szerokiej 
gamy zastosowań
Liebert® CRV spełnia 
wymagania w zakresie 
chłodzenia zarówno nowej, 
jak i istniejącej powierzchni 
centrów danych, bez względu 
na to, czy pomieszczenie 
posiada podłogę techniczną. 
Urządzenie jest idealne 
dla centrów danych 
obejmujących do 50 szaf, 
niezależnie od wielkości 
obciążenia cieplnego.

W przypadku zastosowań na 
większą skalę, Liebert® CRV  
może być także użyty w 
połączeniu z rozwiązaniami 
z serii Liebert® X‑treme 
Density, osiągając optymalne 
sterowanie chłodzeniem. 

Elastyczność konfiguracji 
Urządzenie Liebert® CRV 
można skonfigurować pod 
kątem regulacji temperatury 
oraz wilgotności.
Wersje Liebert® CRV 
o szerokości 300 mm 
zostały zaprojektowane 
specjalnie z myślą o tych 
centrach danych, które 
potrzebują optymalizacji 
zagospodarowania wolnej 
przestrzeni, a także kosztów 
kapitałowych i kosztów 
utrzymania.

Idealny przepływ powietrza
Wentylator EC oraz sprężar‑
ka Digital Scroll są wspól‑
nie zarządzane za pomocą 
zintegrowanego sterowni‑
ka iCOM® i zapewniają ela‑
styczną moc chłodniczą oraz 
przepływ powietrza w celu 
utrzymania odpowiednich 
warunków dla sprzętu IT.
 
Liebert® CRV został zaprojek‑
towany przy wykorzystaniu 
zaawansowanego, wspoma‑
ganego komputerowo mo‑
delowania dynamiki płynów 
i charakteryzuje się najlep‑
szym rozprowadzaniem po‑
wietrza w szafach serwero‑
wych. Wyjątkowo skuteczne 
rozprowadzanie powierza zo‑
stało potwierdzone w trakcie 
zakrojonych na szeroką skalę 
badań laboratoryjnych oraz 
testów użytkowych. 
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Ciągły rozwój infrastruktury biznesowej wymaga 
elastycznych rozwiązań w zakresie chłodzenia.
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Dostarczanie optymalnych 
rezultatów
Liebert® CRV, nadaje się ide‑
alnie do chłodzenia na pozio‑
mie szaf i zaprojektowany z 
myślą o wysokich temperatu‑
rach powietrza powrotnego, 
optymalizuje rozprowadza‑
nie powietrza oraz maksyma‑
lizuje wydajność, zapewniając 
oszczędność kosztów i energii.

Urządzenie wykorzystuje eko‑
logiczny i efektywny energe‑
tycznie czynnik chłodniczy 
R410a, co zapewnia nieprze‑
rwane działanie na najwyż‑
szym poziomie sprawności 
energetycznej. 

Liebert® CRV umożliwia rów‑
nież optymalizację instalacji 
oraz minimalizuje nakłady in‑
westycyjne związane z roz‑
ruchem, podłączeniem oraz 
pracą personelu. 

Całkowity koszt posiadania 
(TCO) jest również zmniej‑
szany dzięki elastyczności 
konfiguracji urządzenia Lie‑

bert® CRV. Urządzenie moż‑
na zintegrować z istniejącymi 
szafami lub jako komplet‑
ne rozwiązanie łączące szafy, 
zasilacze UPS oraz systemem 
monitorowania. 

Chłodzenie efektywne 
energetycznie
Zintegrowany sterownik 
iCOM®, do którego można 
podłączyć nawet dziesięć 
czujników temperatury, 
nieprzerwanie monitoruje 
ciepło wytwarzane przez szafy 
i odpowiednio reguluje pracę 
urządzenia Liebert® CRV, aby 
jednocześnie osiągnąć jak 
najlepsze chłodzenie i jak 
najniższe zużycie energii. 

Sprężarki Digital Scroll regulują 
wyjściową moc chłodniczą 
przy częściowym obciążeniu, a 
tym samym zmniejszają pobór 
mocy elektrycznej. 

Wentylatory EC regulują 
przepływ powietrza i 
zmniejszają pobieraną moc 
elektryczną.

Optymalizacja całkowitego 
kosztu posiadania
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Liebert® CRV: 
proste, bezpieczne, elastyczne chłodzenie. 
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Liebert®CRV: 
Zdalny  
monitoring 
i komunika-
cja

	System zdalnego 
monitoringu i diagnostyki 
LIFE™.net 

 Utrzymanie kluczowego syste‑
mu chłodzenia w optymalnym 
stanie przez cały okres eksplo‑
atacji jest niezbędne. Dzięki 
systemowi zdalnego monito‑
ringu i diagnostyki LIFE™.net,  
Emerson Network Power Se‑
rvices może monitorować i 
zapobiegać wszelkim stanom 
alarmowym. Pozwala to na 
przeprowadzenie proaktywnej 
konserwacji oraz szybką reak‑
cję na zdarzenia, dając naszym 

klientom bezpieczeństwo i 
spokój ducha.

 Inżynierowie z centrum serwi‑
sowego są zawsze do dyspozy‑
cji, aby przeprowadzić natych‑
miastową analizę problemu i 
wskazać odpowiednie działania 
naprawcze.

	Klient otrzyma informacje o sta‑
nie instalacji dzięki szczegóło‑
wemu systemowi raportowania, 
który dostarcza cennych da‑
nych na temat funkcjonowania 
jednostki i trendów z dowolne‑
go przedziału czasowego.

LIFE™.net

SiteScan® Web umożliwia 
sterowanie, przechwyty-
wanie danych, zarządzanie 
energią i planowanie

Monitoring i 
powiadomienia 
alarmowe 
poprzez 
oprogramowanie  
Liebert® NformTM

Zaawansowany 
dostęp dzięki 
karcie Intellislot 

Podstawowy  
dostęp przez  
sieć Web



13

		Podstawowy dostęp przez 
sieć Web

 Podstawowe informacje opera‑
cyjne można udostępniać, ko‑
rzystając z funkcji monitorowa‑
nia, którą zapewnia sterownik 
iCOM® poprzez sieć Ethernet. 
Aby jednostka mogła się komu‑
nikować bezpośrednio z lokal‑
nym lub zdalnym interfejsem 
sieci Web, potrzeba jest jedynie 
przeglądarka internetowa.

		Monitorowanie i kontro-
la poprzez istniejącą sieć 
przy pomocy przeglądarki 
internetowej 

 System Liebert® CRV można 
wyposażyć w kartę Liebert® In‑
telliSlot Web, co pozwala w peł‑
ni wykorzystać możliwości sieci 
Ethernet oraz zdalnego moni‑
toringu z poziomu kompute‑
ra, centrum operacji sieciowych 
lub innego punktu dostępu do 
sieci przy pomocy standardo‑
wej przeglądarki internetowej. 
Dostęp do informacji jednost‑
ki można uzyskać przy użyciu 
standardowej przeglądarki in‑
ternetowej, protokołu HTTP lub 
oprogramowania Network Ma‑
nagement System za pośred‑
nictwem protokołu SNMP.

		Integracja monitoringu z ist-
niejącym systemem zarzą-
dzania budynkiem 

 W razie potrzeby urządzenie 
Liebert® CRV można zintegro‑
wać z istniejącym systemem 
zarządzania budynkiem, a kar‑
ty IntelliSlot 485 zapewnia‑
ją obsługę protokołu Modbus 
RTU i Modbus TCP. Obsługę 

systemu SCADA zapewnia kar‑
ta Bacnet over IP.

		Oprogramowanie Liebert® 
NformTM do scentralizowane-
go zarządzania 

 Wraz z rozwojem firmy następu‑
je rozbudowa kluczowej infra‑
struktury sprzętowej, pociągając 
za sobą potrzebę scentralizo‑
wanego zarządzania wszelkimi 
urządzeniami o krytycznym  
znaczeniu dla powodzenia  
w działalności. Komunikacja z 
kluczowymi urządzeniami roz‑
mieszczonymi w różnych miej‑
scach to tylko część wyzwania 
związanego z monitoringiem.

 Oprogramowanie Liebert® 
NformTM korzysta z funkcji ko‑
munikacji sieciowej urządzenia 
Liebert® CRV, zapewniając cen‑
tralny monitoring rozproszone‑
go sprzętu.

 Korzystając z technologii sieci 
Web oraz SNMP zintegrowa‑
nych na każdej karcie komu‑
nikacyjnej Liebert® IntelliSlot, 
oprogramowanie Liebert® 
NformTM centralnie zarządza 
powiadomieniami o alarmach a 
intuicyjny interfejs, zapewnia  
dostęp do najważniejszych in‑
formacji o stanie kluczowej in‑
frastruktury. Oprogramowanie 
Liebert® NformTM ułatwia do‑
stęp do krytycznych informa‑
cji systemowych i wspiera tym 
samym personel, bez względu 
na to, gdzie się znajduje, skra‑
cając jednocześnie czas reakcji 
na zdarzenia alarmowe i poma‑
gając działom IT maksymalnie 
zwiększyć dostępność systemu.

Liebert SiteScan® Web 
umożliwia sterowanie,
przechwytywanie danych, 
zarządzanie energią  
i planowanie  

Z myślą o klientach 
wymagających rozbudowanego 
zarządzania kluczowym sprzętem 
systemowym rozmieszczonym 
w różnych lokalizacjach 
dynamicznego przedsiębiorstwa, 
program Liebert SiteScan® Web 
zapewnia centralne zarządzanie 
sprzętem o krytycznym znaczeniu 
oraz pozwala wyjść poza schemat 
reagowania na zdarzenia.

Uniwersalny program Liebert 
SiteScan® Web
• Monitoring i kontrola w czasie 

rzeczywistym 
• Zarządzanie zdarzeniami  

i raportowanie 
• Analiza danych i określanie 

trendów 
• Zintegrowane zarządzanie 

budynkiem 

Liebert SiteScan® Web to 
kompleksowe rozwiązanie 
do zarządzania krytycznymi 
systemami, które powstało 
z myślą o zapewnieniu 
niezawodności i wykorzystuje 
w tym celu grafikę, zarządzanie 
zdarzeniami i eksport danych. 
Standardowy interfejs sieci Web 
umożliwia użytkownikom łatwy i 
nieograniczony dostęp.
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Scenariusze konfiguracji centrum danych

Scenariusz 
1

Liczba szaf Od 1 do 4

Moc cieplna Do 20 kW
Powierzchnia Od 5 m2 do 15 m2

Podłoga techniczna ‑

Zalecane rozwiązanie Bezpośrednie odparowanie

Scenariusz 
2

Liczba szaf Do 10

Moc cieplna Do 100 kW
Powierzchnia Do 30 m2

Podłoga techniczna ‑

Zalecane rozwiązanie Bezpośrednie odparowanie

Centra danych do 10 szaf
Urządzenie Liebert® CRV jest instalowane blisko serwerów w 
przypadku instalacji związanych z szafami sieciowych lub małymi 
serwerowniami, bez względu na to, czy pomieszczenie posiada 
podłogę techniczną. 
Urządzenie do klimatyzacji precyzyjnej, do którego można 
podłączyć nawet dziesięć czujników temperatury, reguluje 
przepływ powietrza tak, aby odpowiadał rzeczywistym 
wymaganiom serwera w zakresie chłodzenia.

Rozwiązanie z bezpośrednim odparowaniem
Jeśli instalacja wody lodowej lub fizyczne ograniczenia 
w budynku nie pozwalają zamontować agregatów wody 
lodowej, idealnym wyjściem jest skorzystanie z rozwiązania z 
bezpośrednim odparowaniem.

Jeśli odległość pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną 
jest mała, rozwiązanie to może znacznie skrócić czas montażu i 
zmniejszyć jego koszty.
Jedną z zalet Liebert® CRV w wersji z bezpośrednim odparo‑
waniem jest zastosowanie przyjaznego dla środowiska czynnika 
chłodniczego R410a. Urządzenie korzysta także z technologii 
Digital Scroll, która umożliwia natychmiastowe modulowanie 
działania w odpowiedzi na wymagania serwera w zakresie 
chłodzenia. Technologia Digital Scroll znacznie zmniejsza 
częstotliwość zatrzymywania i uruchamiania sprężarki, co 
wydłuża czas eksploatacji sprzętu chłodzącego.
Liebert® CRV, pracując przy wysokich temperaturach powietrza 
powrotnego, maksymalizuje efektywność chłodzenia i zwiększa 
sprawność bez zbytecznego obciążania sprężarki.
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Scenariusz 
3

Liczba szaf Od 10 do 20

Moc cieplna Do 200 kW
Powierzchnia Do 50 m2

Podłoga techniczna ‑

Zalecane rozwiązanie Chłodzenie wodą

Scenariusz 
4

Liczba szaf Do 50

Moc cieplna Do 300 kW
Powierzchnia Do 100 m2

Podłoga techniczna ‑

Zalecane rozwiązanie Chłodzenie wodą

Centra danych do 50 szaf 
Integracja urządzenia Liebert® CRV z systemem SmartAisleTM to 
idealny sposób na zatrzymywanie powietrza w zimnym korytarzu 
w przypadku małych centrów danych, w których istnieje koniecz‑
ność zwiększenia gęstości mocy, a brak jest możliwości instalacji 
podłogi technicznej lub podwieszonego sufitu. 

Rozwiązanie z wodą lodową z systemem SmartAisleTM 
System SmartAisleTM oddziela gorące powietrze powrotne od zim‑
nego, optymalizując tym samym cały proces chłodzenia. Możliwość 
podwyższenia temperatury w pomieszczeniu sprawia, że urządzenia 
chłodzące mogą zostać znacznie zmniejszone, co zmniejsza ogólne 
koszty inwestycji. Wyższy współczynnik sprawności energetycznej 
zapewnia także oszczędność energii oraz znacząco zmniejsza koszty 
operacyjne. Najlepsze wyniki można osiągnąć, stosując jednocze‑
śnie agregat wody lodowej Liebert® HPC, który umożliwia maksy‑
malne wykorzystanie chłodzenia powietrzem atmosferycznym (fre‑

ecooling), przez co jeszcze bardziej zmniejsza koszty operacyjne.

Większe korzyści dzięki połączeniu urządzenia Liebert® CRV 
z agregatem wody lodowej Liebert® HPC wykorzystującym 
efekt freecooling 
Rozwiązania wykorzystujące wodę lodową są zoptymalizowane 
pod kątem zmniejszania zużycia energii:
	 Wentylator EC oraz mała odległość od szaf serwerowych 

sprawiają, że Liebert® CRV minimalizuje zużycie energii przez 
wentylator, a jego praca może być regulowana zgodnie z 
obciążeniem serwera.

	 Jako że Liebert® CRV został zaprojektowany z myślą o wyso‑
kich temperaturach powietrza powrotnego, może on praco‑
wać przy wysokich temperaturach wody lodowej, utrzymując 
jednocześnie wydajność chłodzenia, co umożliwia maksymalne 
wykorzystanie efektu freecooling w agregatach wody lodowej
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CR010RA/W CR020RA/W CR035RA/W CR030RC CR034RC CR040RC CR050RC

Jawna moc chłodnicza netto [kW] 10,4 23,2 37,1 29,6 30,7 40,4 50,2

Moc pobierana [kW] 2,5 6,2 9,7 0,83 1,02 1,3 1,9

Nominalny przepływ powietrza [m3/godz] 2500 4170 5540 5000 5900 5650 7410

Waga [kg] 280 / 290 335 / 350 365 / 385 166 184 330 365

Regulacja wilgotności tak  tak  tak * * tak *

Wymiary W x S x G [mm] 2000x600x1175 2000x600x1175 2000x600x1175 2000x300x1000
2000x300x1100
2000x300x1200

2222x300x1000
2222x300x1100
2222x300x1200

2000x600x1175 2000x600x1175

Uwaga: Podane parametry odpowiadają warunkom nominalnym: temperatura powietrza wlotowego: 37°C, temperatura skraplania dla agregatów chłodzonych  
powietrzem oraz wodą/glikolem: 45°C, temperatura wody lodowej: 10/15°C. (*) Tylko chłodzenie jawne, bez regulacji wilgotności. 

• Nagrzewnica skrzyni korbowej
• Blokada odłączenia
• Wentylatory EC
• Czynnik chłodniczy R410a
• Regulowane, modularne kierownice powietrza
• Jednoczesne połączenia od góry i dołu
• Rolki oraz stopki poziomujące
• Czujnik zapchania filtra G4 (EU4) tylko w wersji 

600 mm
• Filtr MERV1 w wersji 300 mm
• Nawilżacz parowy
• 1‑stopniowa, elektryczna nagrzewnica wtórna
• 3‑drożny zawór wody chłodzonej
• Dwustopniowa pompa skroplin
• 3 zdalne czujniki temperatury
• Duży wyświetlacz graficzny iCOM®

• 1 karta komunikacji SNMP

Funkcje i opcje standardowe

Opcje dodatkowe

• Dodatkowy wyświetlacz iCOM®

• Dodatkowe zdalne czujniki szaf
• Czujnik dymu
• 2‑drożny zawór wody chłodzonej
• Dodatkowe złącze alarmowe
• Blokada nagrzewania wtórnego i wilgotności
• Termostat wysokiej temperatury
• Osłona sprężarki
• Przełącznik wagowy oraz zapchania filtra F5 (EU5)
• Dodatkowa karta komunikacji MODBUS

Liebert® CRV — dane techniczne

W

S

G
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Urządzenie CRxxxRC chłodzone wodą lodową można 
podłączyć do agregatów Emerson Network Power (z 
serii Liebert® HPC). Seria Liebert® HPC to szeroka gama 
agregatów wody lodowej chłodzonych powietrzem lub 
wodą, przeznaczonych do instalacji wewnętrznej i ze‑
wnętrznej. Wszystkie agregaty są dostępne w wersjach 
o różnej emisji hałasu oraz z opcją freecoolingu, za‑
pewniającą znaczne zwiększenie oszczędności energii. 
Agregaty wody lodowej Liebert® HPC wykorzystujące 
efekt freecooling są dostępne w wersjach o wydajności 
od 60 kW do 1600 kW.

Liebert® CRV ze skraplaczami chłodzonymi powietrzem

Liebert® CRV zapewniający chłodzenie wodą/glikolem sprzężone z chłodnicą wentylatorową (drycooler)

Wymiary chłodnicy wentylatorowej (drycooler)

Chłodzenie wodą lodową

Wymiary skraplaczy

Szerokość Głębokość Wysokość Waga

ESM018 [mm] 2236 820 1030 82

EST028 [mm] 2866 1250 1070 133

EST050 [mm] 2866 1250 1070 193

EST070 [mm] 4066 1250 1070 283

ELM018 [mm] 2236 820 1030 94

ELM027 [mm] 3136 820 1030 139

ELT047 [mm] 4066 1250 1070 225

ELT055 [mm] 4066 1250 1070 254

ELT065 [mm] 5266 1250 1070 302

Szerokość Głębokość Wysokość Waga

HCR33 [mm] 1340 831 1112 75

HCR43 [mm] 2340 831 1112 92

HCR51 [mm] 2340 831 1112 93

HCR59 [mm] 2340 831 1112 102

HCR76 [mm] 3340 831 1112 136

HCR88 [mm] 3340 831 1112 165

Model
Temperatura otoczenia do 35° C Temperatura otoczenia do 40° C Temperatura otoczenia do 46° C

standardowy poziom hałasu wer. wyciszona standardowy poziom hałasu wer. wyciszona standardowy poziom hałasu wer. wyciszona

CR20RA 1 x HCR33 1 x HCR43 1 x HCR43 1 x HCR51 1 x HCR51 1 x HCR59

CR35RA 1 x HCR51 1 x HCR59 1 x HCR51 1 x HCR59 1 x HCR76 1 x HCR88

Model
Temperatura otoczenia do 30° C Temperatura otoczenia do 35° C Temperatura otoczenia do 40° C

standardowy poziom hałasu wer. wyciszona standardowy poziom hałasu wer. wyciszona standardowy poziom hałasu wer. wyciszona

CR20RW 1 x ESM018 1 x ELM018 1 x EST028 1 x ELM027 1 x EST050 1 x ELT047

CR35RW 1 x EST028 1 x ELM027 1 x EST050 1 x ELT055 1 x EST070 1 x ELT065
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Emerson Network Power
Infrastruktura dla centrów danych  
dla małych i dużych aplikacji

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

centrach danych i o współpracy z systemem 
SmartAisleTM

• Wersja o doskonałej sprawności 
energetycznej

• Ze sterownikiem iCOM® 

 Liebert® CRV 
• Precyzyjne rzędowe jednostki chłodzenia  

o wysokiej sprawności, dostępne w wersji  
DX lub CW

• Osobna kontrola przepływu powietrza oraz 
mocy chłodzenia

• Regulacja mocy chłodzenia dzięki technologii 
Digital Scroll

• Sterownik iCOM® ze zdalnymi czujnikami w 
szafach serwerowych 

 Liebert® HPM — Liebert® PCW
Od 4 kW do 230 kW, DX‑Digital Scroll‑CW
• Doskonała sprawność energetyczna
• Parametry certyfikowane przez Eurovent
• Wyjątkowe możliwości sterowania dzięki 

iCOM®
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 SmartAisleTM

• Zabudowa korytarzy wraz z kontrolą ilości 
nawiewanego powietrza

• Najlepsza sprawność energetyczna
• Współpraca z dowolną jednostką chłodzącą 

Liebert®

LIFE™.net
Maksymalizacja dostępności systemu 
dzięki prowadzeniu diagnostyki w czasie 
rzeczywistym i usuwaniu problemów 
związanych z działaniem
• Całodobowy monitoring w czasie 

rzeczywistym prowadzony przez 
doświadczonych inżynierów

• Monitoring i określanie trendów dla 
danych systemowych

• Diagnostyka poprzez specjalistyczną 
analizę danych umożliwiająca 
przeprowadzanie prewencyjnej 
konserwacji i zapobieganie przyszłym 
usterkom

• Powiadomienia alarmowe
• Przesyłanie informacji o działaniach 

naprawczych na terenie obiektu

Obsługa

Największy dostawca usług 
o charakterze globalnym, Emerson 
Network Power, wspiera zachowanie 
ciągłości w krytycznych dla biznesu 
obszarach (Business‑Critical 
Continuity™) poprzez dostarczanie 
oferty poświęconej całej infrastrukturze 
z nimi związanej. Zakres usług obejmuje:
• Projektowanie, montaż i rozruch
• Usługi gwarancyjne
• Prewencyjne przeglądy konserwacyjne
• Całodobowy zdalny monitoring 

i diagnostykę
• Pomoc w sytuacjach awaryjnych
• Audyty obiektów 

Umowy serwisowe
Regularne czynności serwisowe 
infrastruktury o znaczeniu krytycznym 
polegają na zapewnianiu właściwego 
czasu funkcjonowania oraz redukowaniu 
łącznych kosztów posiadania w czasie 
eksploatacji urządzeń.
Umowa serwisowa zapewnia 
regularną konserwację infrastruktury 
w celu uniknięcia niespodziewanych, 
kosztownych czasów przestoju. Umowy 
serwisowe Emerson Network Power 
dotyczą wszystkich technologii i mogą 
zostać dostosowane do indywidualnych 
potrzeb biznesowych.

 Liebert® XD
• Oparty na skroplonym czynniku chłodniczym 

system chłodzenia do środowisk o dużej 
gęstości, instalowany blisko 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
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zwiększają dostępność, wydajność i sprawność centrów przetwarzania 
danych, a także obiektów służby zdrowia i przemysłu. Emerson 
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