
 
 
 
 
 
 

Liebert Hiross HPW 
Naścienne rozwiązania klimatyzacji precyzyjnej dla zdalnie dostępnych mobilnych 
węzłów telekomunikacyjnych 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazywany się Emerson Network Power, wspiera nas Emerson, 
firma o zasięgu globalnym, która łącząc nowoczesne technolo-
gie z rozwiązaniami konstrukcyjnymi, oferuje nowatorskie roz-
wiązania z korzyścią dla swoich klientów. 
Business-Critical Continuity TM to dziedzina, w której jesteśmy 
światowym liderem, zapewniając zabezpieczenie systemów biz-
nesowych o krytycznym znaczeniu firmom takim jak Wasza po-
przez nasze wyroby i centra serwisowe. 
 

Dostarczamy rozwiązania umoŜliwiające kontrolę 
warunków środowiskowych zdalnych węzłów do-
stępowych do zastosowań w telekomunikacji bez-
przewodowej. Zakres naszych produktów obejmu-
je szeroką gamę konfigurowalnych rozwiązań, po-
cząwszy od pakietów zewnętrznych zadaszonych 
klimatyzatorów naściennych, które ze względu na 
brak miejsca nie mogą być zamontowane we-
wnątrz obiektu, poprzez wolnostojące pakiety kli-
matyzatorów pomieszczeniowych do odprowa-
dzania ciepła wytwarzanego przez wyposaŜenie 
elektroniczne z pomieszczeń komputerowych w 
budynku, do precyzyjnych systemów klimatyza-
cyjnych typu split umoŜliwiających przystosowanie 
rozwiązania chłodzenia do dowolnego usytuowa-
nia, wielkości i rozmieszczenia obiektu. 

 
 

Telekomunikacja mobilna 

System kontrolny  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opis produktu 
 
Liebert Hiross HPW to szczytowe 
rozwiązanie układu chłodzenia ideal-
nego dla zdalnie dostępnych konte-
nerowych i zadaszonych mobilnych 
węzłów telekomunikacyjnych.  
 
Liebert Hiross HPW jest to skrzyn-
kowy zewnętrzny naścienny system 
klimatyzacji z konwencjonalnym na-
dmuchem powietrza z obiegiem z 
dołu do góry lub nowatorskim roz-
wiązaniem z przepływem powietrza z 
góry na dół. 
 
• Wysoce efektywny układ bezpo-

średniego rozpręŜania do stoso-
wania w szerokim zakresie wa-
runków klimatycznych dzięki po-
większonej powierzchni wymien-
nika ciepła.  

 
• NajwyŜsza oszczędność energii 

w trybie pracy freecooling dzięki 
zastosowaniu nowoczesnej prze-
pustnicy kołowej w układzie dys-
trybucji powietrza z przepływem 
góry do dołu. 

 
• Tryb awaryjny freecooling z wy-

soce efektywnym wentylatorem 
wtykowym zasilanym napięciem 
stałym 48V, ograniczający wpływ 
klimatyzatora na pobór mocy 
przez obiekt. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niezawodność 
Zapobieganie wyłączeniom obiektu, ochrona w ekstremalnych 
warunkach klimatycznych, zdalna kontrola warunków obiektu 
 

■ Ochrona na całym świecie 
Prawidłowe warunki pracy węzłów zdal-
nych powinny być utrzymywane bez 
względu na panującą na zewnątrz tempe-
raturę. Najbardziej krytyczne dla klimaty-
zatora są sytuacje, w których temperatura 
na zewnątrz przekracza 50°C, oraz kiedy 
spada poniŜej 30°C.  
Jedynym niezawodnym sposobem osią-
gnięcia zamierzonych rezultatów chłodze-
nia w takich warunkach jest stosowanie 
najnowocześniejszych zespołów chłodni-
czych takich, jak spręŜarki typu scroll, 
modulowane wentylatory oraz wymienniki 
ciepła o zwiększonej powierzchni. 

 
 
■ Środowisko obiektu zawsze pod 

kontrol ą 
Zdolność zdalnego monitorowania i kon-
trolowania warunków obiektu umoŜliwia 
natychmiastową reakcję w kaŜdej sytuacji 
i pozwala na współdziałanie obsługi z 
urządzeniem w taki sam sposób, jak z 
pulpitu sterowniczego bezpośrednio przy 
urządzeniu. 

 

■ Chłodzenie tak Ŝe w sytuacjach awa-
ryjnych 
W sytuacjach awaryjnych naleŜy przede 
wszystkim zagwarantować dostępność 
sieci. 

 
Dzięki moŜliwości zapewnienia wentylo-
wania lub stosowania trybu freecooling, w 
którym wentylatory, przepustnica i układ 
sterowania zasilane są przez rezerwowe 
zasilacze bezprzerwowe lub generatory 
prądu zmiennego, Liebert Hiross HPW 
umoŜliwia kontrolowanie temperatury we-
wnątrz pomieszczenia nawet przy zaniku 
napięcia w sieci zasilającej wskutek wyłą-
czenia czy teŜ awarii. 

 
 
 

Standardowe elementy sterowania, takie 
jak na pulpicie, umoŜliwiają interakcję z 
jednym lub więcej klimatyzatorami, opty-
malizację pracy lub włączenie dołączalno-
ści do systemów nadrzędnych, czy teŜ 
systemów zarządzania budynkiem stron 
trzecich (Dial up, SNMP, Modbus, komu-
nikacja IP). 

 



 
 
 
 

Przepustnica kołowa freec ooling  
• Większa oszczędność energii 
• Zoptymalizowana odporność zmęcze-

niowa 
• Większa niezawodność 
• Modulacja świeŜego powietrza,

0 do 100% 
• Zasilanie napięciem zmiennym 230V w 

standardzie 
• Awaryjne zasilanie napięciem stałym 

48V (opcja) 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elastyczność 
MoŜliwości adaptacyjne dla kaŜdego rozplanowania obiektu do 
stosowania w ekstremalnym środowisku z poszanowaniem wa-
runków otoczenia 
 

■ Standaryzacja prac przygotowaw-
czych na obiekcie 
Liebert Hiross HPW dostępny jest w 
dwóch wersjach z róŜną koncepcją dystry-
bucji powietrza: HPWO (nadmuch z prze-
pływem z dołu do góry) i HPWD (nadmuch 
z przepływem z góry na dół). 
Wymiary i potrzebne otwory w ścianach są 
takie same w obu wersjach. 

 
 
■ Zapewnienie ciszy 

Zastosowanie inteligentnej regulacji pręd-
kości wentylatora i moŜliwość wyboru naj-
bardziej odpowiedniej szafy z dostępnego 
zakresu dla uzyskania wymaganej mocy 
chłodniczej pozwala zdecydowanie ograni-
czyć poziom emitowanego hałasu, umoŜ-
liwiając stosowanie klimatyzatora w obsza-
rach zamieszkanych. 

■ Eliminacja niekorzystnych ograni-
czeń instalacyjnych 
W kaŜdej wybranej konfiguracji sekcja 
skraplacza zamontowana jest w górnej 
części szafy. 
To wydawałoby się oczywiste rozwiązanie 
konstrukcyjne zmniejsza uwarunkowane 
przez środowisko robocze ograniczenia in-
stalacyjne, takie jak wysokie zapylenie, 
obecność terenów zielonych, czy bliskość 
przyległych budynków, które w efekcie w 
mniejszym stopniu będą miały wpływ na 
sprawność skraplacza. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nowatorskie rozmieszcz enie 
• Sekcja skraplacza na górze (wszystkie 

wielkości) 
- Ograniczenia instalacyjne zmniej-

szone do minimum (odległość od 
ziemi) 

- Łatwiejsze czyszczenie i konserwa-
cja 

• Pionowy wylot powietrza (wielkość M) 
- Ograniczenia instalacyjne zmniej-

szone do minimum (odległość od 
budynków i innych klimatyzatorów) 

- NiŜszy poziom hałasu 
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Całkowity koszt utrzymania 
Cel: szybki zwrot nakładów 
 

■ Mniejsze zu Ŝycie energii 
Dystrybucja powietrza z przepływem z gó-
ry na dół umoŜliwia nawet w skrajnych wa-
runkach klimatycznych (temperatura > 
40°C) zmniejszenie warto ści współczynni-
ka sprawności energetycznej bliskiej lub 
wyŜszej niŜ 3. 
 
W połączeniu z nowatorskim systemem 
freecooling takie rozwiązanie umoŜliwia 
znaczne zmniejszenie zuŜycia energii w 
skali rocznej. 

 
 
 
 
■ Łatwiejsza instalacja 

Przed wysyłką układy klimatyzacji są na-
pełnione, nie jest więc konieczna próba ci-
śnieniowa przy instalowaniu. Instalowanie 
moŜe być prostsze dzięki dostarczanym 
gotowym elementom przewodów po-
wietrznych (standard) oraz szybkozłącz-
nym elektrycznym połączeniom wtykowym 
(opcja).

Unikanie nieefektywnego chłodzenia 
Wysoka sprawność nie zawsze oznacza 
skuteczność: celem jest precyzyjne chło-
dzenie samej elektroniki a nie całego 
obiektu. 
 
Wersja Liebert Hiross HPW z przepływem 
powietrza z góry na dół precyzyjnie podaje 
schłodzone powietrze bezpośrednio na 
wloty powietrza wyposaŜenia telekomuni-
kacyjnego zapewniając tym samym wyŜ-
szą skuteczność chłodzenia w porównaniu 
z typowymi układami klimatyzacji po-
mieszczeń. 
 
 
 
Przy uŜyciu automatycznego oprogramo-
wania testującego, instalacja i odbiór nie 
trwają dłuŜej niŜ 25 minut i nie wymagają 
obecności wykwalifikowanego personelu w 
miejscu instalacji. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Przepływ powietrza z góry na 
dół 
• WyŜsza sprawność 
• Większa oszczędność energii 
• Większa skuteczność 
• Większa niezawodność 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane techniczne  
Przepływ w dół (wersja D)      
Model  05S 06S 06M 08M 10M 13M 15M 
Osiągi 
Zasilanie główne 230 / 1N / 50 400 / 3N / 50 
Zasilanie awaryjne 48 VDC lub 230 / 1N / 50 
Całkowita wydajność chłodnicza(1)

  kW 5,5 6,3 6,5 8,9 11,7 13,0 14,9 
Jawna wydajność chłodnicza(1)

  kW 5,5 5,8 6,2 8,9 10,9 13,0 14,0 
Współczynnik wydajności jawnej(1)

  - 1 0,92 0,95 1 0,93 1 0,94 
Moc spręŜarki (AC) kW 1,26 1,63 1,46 1,90 2,66 2.56 3,29 
Moc wentylatora parownika (DC) kW 0,10 0,10 0,10 0,28 0,45 0,45 0,82 
Moc wentylatora skraplacza (AC) kW 0,25 0,25 0,20 0,22 0,72 0,68 0,69 
Przepływ powietrza parownika m3/h 1110 1110 1300 1950 2300 2615 2820 
Przepływ powietrza freecoolingu m3/h 1310 1310 1440 2420 2420 2850 3000 
Maks. przepływ powietrza skra-
placza m3/h 2610 2610 3710 3710 5660 5880 5880 

Poziom ciśnienia akustycznego 
na zewnątrz (2) dB(A) 52,5 54,0 50,0 52,0 55,0 55,0 58,0 

Poziom ciśnienia akustycznego w 
pomieszczeniu(2) dB(A) 57,0 57,0 57,0 60,0 64,0 59,0 63,0 

Maks. temperatura otoczenia(3)
  °C  49,0 47,0 52,0 50,5 50,0 51,0 48,5 

 
 

Dane techniczne  
Nadmuch do góry (wersja O)      
Model  05S 06S 06M 08M 10M 13M 15M 
Osiągi 
Zasilanie główne 230 / 1N / 50  400 / 3N / 50 
Zasilanie awaryjne 48 VDC lub 230 / 1N / 50 
Całkowita wydajność chłodnicza(1)

  kW 5,3 6,0 5,7 8,2 11,1 12,0 13,8 
Jawna wydajność chłodnicza(1)

  kW 4,6 5,0 5,4 8,0 9,5 10,2 11,2 
Współczynnik wydajności jawnej(1)

  - 0,87 0,83 0,95 0,98 0,86 0,85 0,80 
Moc spręŜarki (AC) kW 1,25 1,63 1,49 1,93 2,68 2,60 3,30 
Moc wentylatora parownika (DC) kW 0,10 0,10 0,10 0,45 0,45 0,45 0,78 
Moc wentylatora skraplacza (AC) kW 0,25 0,25 0,20 0,22 0,72 0,68 0,72 
Przepływ powietrza parownika m3/h 1060 1060 1360 2130 2300 2300 2450 
Przepływ powietrza freecoolingu m3/h 1090 1090 1360 2400 2400 2700 2840 
Maks. przepływ powietrza skra-
placza m3/h 2610 2610 3710 3710 5660 5880 5880 

Poziom ciśnienia akustycznego 
na zewnątrz(2) dB(A) 52,5 54,0 49,5 52,0 55,0 55,0 58,0 

Poziom ciśnienia akustycznego w 
pomieszczeniu(2) dB(A) 57,0 57,0 57,0 64,0 64,0 64,0 67,0 

Maks. temperatura otoczenia(3)
  °C  49,5 47,5 52,0 50,0 50,0 51,0 48,5 

 
Wszystkie dane dotyczą wersji z zasilaniem awaryjnym napięciem stałym 48V. 
(1) Wartości podano dla temperatury zewnętrznej 35°C, znamionowego napi ęcia zasilającego i następujących warunków w pomieszczeniu: 
- temp. 30°C/wilgotno ść wzgl. 39,5%. na wlocie powietrza do parownika dla modeli WM 05-15 D 
- temp. 27°C/wilgotno ść wzgl. 39,5%. na wlocie powietrza do parownika dla modeli WM 05-15 D 
(2) Mierzone dla temperatury zewnętrznej 35°C w odległo ści 2 m od klimatyzatora w wolnej przestrzeni 
(3) W odniesieniu do: 
- temp. 30°C/wilgotno ść wzgl. 39,5%. na wlocie powietrza do parownika dla modeli WM 05-15 D 
- temp. 27°C/wilgotno ść wzgl. 39,5%. na wlocie powietrza do parownika dla modeli WM 05-15 D 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dane techniczne  
Opis klimatyzatora  
Model  05S 06S 06M 08M 10M 13M* 15M 
 Typ i ilość spręŜarek typu scroll / 1 
Czynnik chłodniczy R407C 
Urządzenie rozpręŜne zawór termostatyczny 
Typ i ilość wentylatorów parownika 
(AC) 

wtyczka/2 
wtycz-
ka/2 Typ i ilość wentylatorów parownika 

(48V DC) 
Typ i ilość wentylatorów spręŜarki osiowe / 1 
Regulacja prędkości wentylatora 
skraplacza bezstopniowa (opcja) 

Rodzaj / klasa filtra harmonijkowy / G3 
Podgrzewanie elektryczne (opcja)  1,5 3,0 6,0 
Rama Stal ocynkowana 
Lakier  poliester / RAL 7035 
Rodzaj i grubość izolacji pianka PE, klasa 1 
Szerokość mm 800 932 
Głębokość mm 450 640 
Wysokość mm 1690 1901 
CięŜar kg 170 175 195 205 220 250 260 

 
 

*: Wersja wtykowa 2 dostępna na zamówienie 
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Emerson Network Power EMEA  
Via Leonardo da Vinci 16/18 
35028 - Piove di Sacco (PD) - Włochy 
tel. +39 0499719111 fax +39 0495841257 
market-
ing.emea@emersonnetworkpower.com 
 
Emerson Network Power EMEA 
Service Business 
Via Leonardo da Vinci 16/18 
35028 - Piove di Sacco (PD) - Włochy 
tel. +39 0499719111 fax +39 0495841257 
service.emea@emersonnetworkpower.com 
 
W celu uzyskania szczegółowych infor-
macji zapraszany do odwiedzenia naszej 
strony internetowej: 
www.eu.emersonnetworkpower.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emerson Network Power, firma grupy Emerson (NYSE:EMR), to światowy lider w zapewnianiu ciągłości systemów bizneso-
wych o krytycznym znaczeniu (Business-Critical Continuity™). Firma jest zaufanym źródłem niestandardowych, inteligent-
nych rozwiązań dla klientów, które zapewniają i chronią ich infrastrukturę technologii systemów biznesowych o znaczeniu 
krytycznym. Wspierana przez największą firmę świadczącą usługi w tej branŜy, Emerson Network Power oferuje dla przemy-
słu komputerowego, komunikacji, słuŜby zdrowia oraz systemów przemysłowych pełen zakres produktów i usług w dziedzi-
nach takich jak energetyka, klimatyzacja precyzyjna, łączność oraz wbudowane systemy. Kluczowe marki produktów z rodzi-
ny Emerson Network Power to Liebert, Knuerr, ASCO, Astec oraz Lorain.  
 
 
 
Emerson Network Power. www.eu.emersonnetworkpower.com 
Globalny lider w zabezpieczaniu systemów biznesowych o krytycznym znaczeniu. marketing.emea@emersonnetworkpower.com 
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Zasilanie AC 
 

Przyłączenia 
 

Zasilanie DC 
 

Wbudowana technika kom-
puterowa 

Wbudowane zasilanie 
 

Monitoring 
 

Instalacje zewnętrzne 
 

Przełączanie zasilania i 
układy sterujące 

Klimatyzacja precyzyjna 
 

Racki i zintegrowane obudowy 
 

Serwis 
 

Ochrona przed przepięciem 
 


