Exakt klimatkontroll
i högteknologiska miljöer
Jupiter och Mercury datorrumsaggregat

Precisionskontroll – från Trane, din levera
Kompromisslös precision

Energibesparing

Dagens datorrum, serverrum och andra

Ett antal energibesparande alternativ, som

högteknologiska utrymmen är mer beroende än

elektroniskt styrd fläktmotor, elektroniska

någonsin av extremt tillförlitliga klimatanläggningar.

expansionventiler, energibesparingsenheter etc.

Redan obetydliga avvikelser i temperatur- eller

ger lägre kostnader för innehav. Och genom att

fuktnivåer kan leda till systemfel och ekonomiska

använda de senaste elektroniska styrstrategierna

förluster med katastrofala följder.

ger Tranes datorrumsaggregat dig ett SHR-värde på
+90 %.

Därför erbjuder Trane, som en del av totalkonceptet
för fastighetens miljösystem, klimatkontroll
med oöverträffad precision för högteknolgiska
utrymmen.
Tranes datorrumsaggregat är inte bara
precisionsstyrda. De erbjuder kylning precis där det
behövs.
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antör av kompletta lösningar
Flexibilitet – för att uppfylla dina behov
Trane-serien med Jupiter och Mercury

Oöverträffad tillförlitlighet för dina
viktigaste processer

datorrumsaggregat ger dig ett av de bredaste

Tack vare smart design, omfattande laboratorietest

utbuden av kyleffekt: från låga 5 kW till 130 kW. Så

och produktionsprocesser med total kvalitet,

vilka kylningsbehov du än har kan du lita på att vi

garanterar ditt precisionsklimatsystem från Trane felfri

klarar av dem.

drift dygnet runt, dag efter dag efter dag …

Dessutom innehåller serien ett brett utbud av

Om någon komponent ändå skulle börjar

konfigurationer och luftlödesteknik. Välj bland

krångla loggas detta och ett larm går. Larmet

luftkylda enheter och vätskekylda enheter

kan till och med skickas till en annan plats via

med direktexpansion, enheter med köldbärare,

ditt Trane BMS (fastighetssystem) med hjälp av

energibesparande enheter och enheter med

mikroprocessorkontrollen som hela tiden övervakar

dubbelkylning. Du kan också välja bland olika

alla enhetens komponenter och miljöparametrar.

fläkttyper och alternativ – allt du behöver för att

Allt eventuellt underhållsarbete kan då utföras

säkerställa att du får exakt den lösning som passar

omedelbart.

dig.

• Exakt • Flexibel
• Tillförlitlig • Effektiv

Oöverträffad precision med användarvänligt gränssnitt.



Tranes spetskompetens märks
Extrem precision
Elektroniska expansionventiler ger ännu mer
exakt styrning av köldmedieflödet, vilket leder
till energibesparingar och total driftstabilitet,
framför allt när variationerna i kylbehov eller
kondenseringstemperaturer är viktiga.
Med intelligenta styrenheter får du bra kontroll
över dina viktigaste parametrar, vilket ger god
tillförlitlighet, total flexibilitet och bättre prestanda.
Med tillval som befuktare med elektroder,
återuppvärmning av värmebärare och
återuppvärmning av hetgas för avfuktning
underlättas exakt styrning av luftfuktighet och
temperatur.

Enhetens effektivitet
(Prestandakoefficient)

EEV

TEV

Elektroniskt expansionsventil (EEV)
Termostatisk expansionsventil (TEV)
-6
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Frikyla

är igång. Dessutom har EC-motorn längre livslängd

Tack vare möjligheten till ”frikylning” i

och mindre servicebehov än AC-motorer eftersom

energibesparande enheter kan man få ännu

underhållskostnaderna i huvudsak är kopplade till

större besparingar. Systemet anpassar driften

borstslitage, vilket EC-motorer inte har.

efter utomhusförhållandena vilket sänker
strömförbrukningen med 20 till 60 %, beroende på

BMS-integration

det lokala klimatet.

Aggregatets styrenheter är utformade för att
kommunicera med de flesta vanliga protokoll, vilket

Effektivitet

underlättar integrationen i ditt fastighetssystem.

Vår direktdrivna fläktar med elektroniskt styrda
(EC) motorer kräver upp till 45 % mindre ström

Du kan övervaka och styra driftparametrar och få

för vätskekylaggregat och 60 % mindre ström

fram historik för data eller larm i enheter som är

för luftkylda aggregat jämfört med aggregat med

installerade på ett eller flera ställen, direkt från ditt

AC-standardmotorfläktar. De är mycket effektiva

skrivbord. Underhållsåtgärderna kan hanteras på

vid delvis belastning eftersom fläkthastigheten

ett bättre sätt och riskerna för dyra avbrott minskas.

Energikostnader

justeras av mikroprocessorstyrningen när enheten

-30%

AC
EC

Konventionell AC-motorteknik

EC-motorteknik



Utformad för kritiska tillämpningar
1

Elektronisk expansionsventil

vattenläckagedetektorer. Utvändiga sensorer

Aggregatet följer kylbehovet med stor

för larmsignaler om hög omgivande temperatur

exakthet, från cirka 5 till 115 % av den

och luftfuktighet, larm för smutsigt filter,

nominella belastningen (från 50 till 110 %

högeffektiva filter etc.

vid termostatiska expansionventiler), vilket
förbättrar prestandakoefficienten (COP) vid

4

Säkrare och enklare underhåll
Du har fullständig åtkomst till alla

lägre kondenstemperatur.

huvudkomponenter från enhetens frontpanel.
2

Elektroniskt styrd fläktmotor

Inre och yttre dörrpaneler ger extra säkerhet,

EC-motorer kallas även borstlösa DC-motorer

kontinuerlig drift och lägre ljudnivåer vid

och ger en överlägsen styrning av och variabla

underhåll.

hastigheter i dina fläktar. Detta omvandlas till
lägre strömförbrukning och förbättrad livslängd i
systemet jämfört med vanliga AC-motorer.

5

Avancerad styrning
Enkla gränssnitt med grafiska displayer som
medger styrning av många parametrar, rapporter

3

Säkerhet och tillförlitlighet

och larmsignaler. Enheterna kan kopplas ihop

Aggregat med direktexpansionskretsar

i ett antal olika konfigurationer tack vare det

har skruvkompressorer för optimerad

lokala nätverket.

tillförlitlighet och effektivitet. Det finns även
ett stort utbud av tillval för ännu bättre
säkerhet och tillförlitlighet: brand-, rök- och
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Teknik och val av luftflöden
Luftkylda aggregat med
direktexpansion

Energibesparande

Enkelt aggregat med direktexpansion, kan fungera

• Sommar: fungerar som ett vätskekylt aggregat

separat.

Aggregatet kan användas i tre olika lägen:
med direktexpansion.
• Mellanårstid: Direktexpansion vätskekylt +

Västkekylda aggregat med
direktexpansion

frikyla. När det är kallare utomhus används

Enkelt aggregat med direktexpansion, med

luften. Vattnet går igenom en sammanflätad

vätskekyld kondensor. Kan vara praktiskt för att

slinga i förångningsslingan innan det rinner

undvika långa köldmedierör i vissa byggnader.

igenom vattenkondensorn, för att minska

både köldmedium och vatten för att kyla

kompressoranvändningen.

Dubbla vätskekylda eller luftkylda

• Vinter, 100 % frikyla: när det är tillräckligt kallt

Fungerar som ett vätskekylt eller luftkylt aggregat

utomhus stängs kompressorerna av och endast

med direktexpansion, men aggregatet kan också

vatten cirkulerar i slingan.

anslutas till en köldbärarkrets. Direktexpansion kan
användas på nätterna om kylaggregatet är avstängt.

Köldbärare

2-i-1-systemet kan också användas som backup.

Ansluts till ett kylaggregat.

Val av luftflödeskonfiguration
Vi kan hjälpa dig att ta fram
vilken luftflödeskonfiguration
som passar dig bäst
– valet beror bland annat
på om åtkomstmöjligheter,
vilken typ av värmebelastning
du måste hantera, önskade
installationskostnader.
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Nedåtblåsande

Uppåtblåsande

Val av teknik
Luftkylda aggregat
med direktexpansion

Västkekylda aggregat
med direktexpansion

Köldbärare

Energibesparande

Vattenkylda aggregat
med dubbelsystem

Luftkylda aggregat
med dubbelsystem

Filter
Vattenkrets
Mellanliggande vattenkrets
Köldmediekrets

Kondensorer med lödda Skruvkompressor
plattor i rostfritt stål

Fläkt

Värmeväxlare (förångare)

Kylare med eller
utan kylmedel



Allt du behöver för byggnaden
När du köper ett datorrumsaggregat från Trane får du inte bara en topprodukt, utan
också expertis som kan hjälpa dig att optimera hela ditt system för klimatkontroll och
hålla byggnadens totala driftkostnad på ett minimum medan den högsta komfortnivån
bibehålls.
Uppvärmnings-, ventilations- och
luftkonditioneringssystem

Fastighetssystem

Beroende på din byggnad eller process kan du

får du övervakning och styrning i ett enda,

behöva ett kylaggregat, ett luftbehandlingsaggregat

integrerat system. Det användarvänliga grafiska

eller terminaler. Även här kan Trane hjälpa till.

gränssnittet med sina förinställda funktioner

Som en av världens ledande tillverkare av

och standardkommunikationsprotokoll gör att

klimatkontrollutrustning kan vi erbjuda den

du effektivt kan styra kapaciteten i fastigheten.

exakta lösningen. Dessutom kan du vara

Tracer Summit™ kan hjälpa dig med fastighetens

säker på att den passar perfekt tillsammans

temperatur-, luftfuktighet-, ventilation- och

med dina datorrumsaggregat, eftersom alla

energihanteringsbehov, hur komplicerade de än

komponenter använder samma protokoll och

är. Styrenheter av hög kvalitet som är enkla att

styrstrategier. Tranes kylaggregat, fläktslingor

använda, integrerade och tillförlitliga är nyckeln till

och luftbehandlingsutrustning levereras med

maximal effektivitet och till förlängning av livstiden

fabriksmonterade styrenheter för integration i ett

för fastighetens miljösystem.

Med fastighetssystemet Tracer Summit™

Trane-fastighetssystem.

Vårt totala ansvarstagande
gör att du kan vara lugn
10 Climate control precision

Trygghet med service och komponenter
Hos Trane erbjuder vi lösningar med full service som är effektiva och
pålitliga, precis som vår utrustning.
Elite Start™

Uppgradering och förbättring

Tranes utrustning driftsätts av tekniskt kompetenta

Trane kommer med ett förslag för att hjälpa dig

tekniker som har utbildats på fabriken. Vid Tranes

spara energi och samtidigt minimera dina kostnader

driftsättning bekräftas att systemet inte bara är

för fastighetssystem och drift:

korrekt installerat utan också konfigurerat och

• Trane Select Contract-avtalen är skräddarsydda

finjusterat efter dina krav och behov.

efter dina behov, ditt företag och din tillämpning.
De består av flera olika servicenivåer från

Styrning och underhåll

hjälp dygnet runt till fullständig täckning med

För att du ska kunna hålla din Trane-utrustning i

alla delar och arbete, inklusive livscykelhantering

toppskick erbjuder Trane teknisk expertis som kan

och underhåll.

underhålla eller reparera ditt system. Hela vårt

Elite Start™
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Se till att dina system
för klimatkontroll är

• Trane Care Services erbjuder ett stort urval

fullt optimerade och

utbud av reservdelar för klimatkontroll, både Trane-

av uppgraderingsprodukter för att uppfylla

integrerade – med våra

specifika och allmänna, tillsammans med vårt

dina skiftande behov av tillförlitlighet,

avancerade logistiknätverk, säkerställer snabb och

energibesparingar och miljöhänsyn.

experttjänster.

pålitlig service. Och resultatet? Om ett fel mot
förmodan skulle uppstå i systemet hålls
stilleståndstiden på ett absolut minimum.

11

Ett svårt val?

energianalyser jämför programmet TRACE 700

Det finns hundratals olika systemutföranden,

noggrant de olika fastighetsalternativens effekt. Du

luftbehandlingsanläggningar och

kan testa konsekvenserna av olika

kylaggregatslösningar. Hur ska du kunna sålla

arkitekturegenskaper, system för klimatkontroll och

bland valmöjligheterna och definitivt avgöra vilken

scenarier för fastighetsutnyttjande och

konstruktion för klimatkontroll som är rätt för din

schemaläggning. Du kan också se de olika ekon an

fastighet?

du fatta väl underbyggda beslut om en
klimatlösning som är skräddarsydd för dina behov

Det är förvånansvärt enkelt … med hjälp av Trane.

och resurser.

Vår System Analyzer™ hjälper dig att beräkna
belastningen på fastigheten och utföra preliminära

Kontakta oss – att hjälpa dig är vårt
jobb

energi- och kostnadsanalyser för nästan vilken

Vi kan hjälpa dig att planera, installera och hantera

kombination av fastighet, system och utrustning

ditt nästa system för klimatkontroll – så att du kan

som helst. För LEED-certifiering hjälper programmet

koncentrera dig på dina egentliga uppgifter. Vår

TRACE™ 700 (Trane Air Conditioning Economics)

erfarenhet och expertis i fråga om konstruktion,

till med analysen av effekterna på energiläge och

installation, driftstart och underhåll av system för

kostnader för nästan alla systemkonfigurationer. I

klimatkontroll garanterar inte bara en lösning som

programmet kan du anpassa en mängd olika

bäst tillfredsställer dina krav och behov, utan ger

variabler och skapa en detaljerad

dig också fullständig effektivitet och trygghet.

energianvändningsprofil för din fastighet. Till
skillnad från förenklade kalkylbladsbaserade

Ring oss så kan vi diskutera saken.

Eftersom kontinuerliga förbättringar av produkter och produktprestanda ingår i Tranes policy, förbehåller sig företaget rätten till konstruktions- och
specifikationsändringar utan föregående meddelande. Enbart behöriga tekniker får utföra installation och service av den utrustning som beskrivs i detta dokument.
För mer information, besök www.Trane.com.
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