
Model Birim NetCol5000-A020H NetCol5000-A025H NetCol5000-A035H

Sistem tipi – Hava soğutmalı

Hava çýkýþ yönü – Dikey

Toplam soðutma kapasitesi kW 20.0 25.0 35.0

Hassas soðutma kapasitesi

Hava akýþý

kW 20.0 25.0 35.0

m3/h 4000 4,600 6,500

Güç kaynaðý V/Ph/Hz 380-415/3/50, 380/3/60 380-415/3/50, 380-415/3/60, 440-480/3/60

Hava akýþý – R410A

Elektrikli ýsýtma kapasitesi

Nem

kW 3 6

kg/h 2 3 3

Tam yük akýmý ① A 23.0(16.5) 29.0(23.0) 32.0(26.0)

Boyutlar : G×D×Y mm 300×1000×2000 600×1100×2000

Net aðýrlýk kg 230 350

Model Birim NetCol500-A0324 NetCol500-A038R NetCol500-A0384 NetCol500-A072R NetCol500-A0724

Güç kaynaðý V/Ph/Hz
380-415/3/50, 
380-415/3/60

440-480/3/60
380-415/3/50, 
380-415/3/60

440-480/3/60
380-415/3/50, 
380-415/3/60

Fan – 1 2

Net Aðýrlýk kg 110 150

Likit boru çapý in 5/8 in

Gaz boru çapý in 7/8in

Tam yük akýmý A 2.5 2 2.5 4.0 4.5

Boyutlar:
G×D×Y

mm 1350×1094×1160 1370×1094×1160 1350×1094×1160 2200×1094×1100 2180×1094×1100

NetCol5000-A

 
Modüler ve konteyner veri merkezleri

 
Equipment room with partial overheat, high thermal density room and 

room with high energy saving requirement
 

Orta/küçük çaplý bilgisayar odalarý ve very merkezleri (IDC)
 

Konteyner veri merkezi

 DC inverter: kademesiz soðutma kapasiteli çýkýþ, düþük yükte 
yüksek verimlilik, veri merkezi ýsý yükleri için uygun, IPLV  4 

 EC fan: 30%~100% Kademesiz modülasyon, IT cihazlarýnýn 
hava akýþý ile kusursuz uyumlu, %30 enerji tasarrufu

 +55ºC sýcaklýkta kararlý çalýþma: Yüksek sýcaklýklý ortam 
þartlarýnda kararlý çalýþma, soðutma kapasitesi çok az düþer

 

 Yoðuþmasýz koruma: yoðuþma-önleyici özellði sayesinde 
yoðuþmasýz ve yüksek izolasyonlu çalýþma

CE sertifikalý, avrupa EMC standartlarýyla tam uyumlu
 

 Compressor is connected by Rotalock(screw), supports on-site 

replacement  without brazing work

 Visible group control function, maximum 32 units can be group controlled
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NetCol5000-A

NetCol5000-A Teknik Özellikleri

Standart Uygulamalar

DC inverter spiral

kompresör

EC fan

Hava Soğ İklimlendirme

NetCol5000-A Huawei tarafýndan geliþtirilen hava soðutmalý kabin 
arasý hassas iklimlendirme  sistemidir. NetCol5000-A iklimlendirme 
sisteminin içerisinde DC inverterli kompresör, EC fanlar, PTC elektrikli 
ýsýtýcý ve elektrot nemlendirici bulunmaktadýr ve soðutma kapasitesi  
20kW, 25kW & 35kW olarak 3 farklý güç deðerinde modelleri 
bulunmaktadýr. Genellikle orta/büyük ölçekli very merkezlerinde kabin 
arasý soðutma yapmasý amacýyla, IT kabinler arasýnda ýsý kaynaðý 
oluþturan birimlerle yakýn baðlantýlý olacak þekilde kullanýlýrlar. 
NetCol5000-A kablo ve borularýn hem alttan hem de üstten baðlantý 
yapýlmasýna imkan saðlar ve kabinete önden ve arkadan ulaþýma 
imkan saðlar. Kýsacasý Netcol5000-A yüksek verimli, güvenilir, kolay 
montaj ve bakým yapýlabilen yeni nesil veri merkezlerinin tüm 
ihtiyaçlarýný karþýlar.
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