Serviços de aluguer para
centros de dados
Soluções de arrefecimento temporárias rápidas e fiáveis

Gestão de calor em centros de dados
Uma estratégia de gestão de arrefecimento ﬁável é
essencial para satisfazer as necessidades imprevisíveis de
centros de dados em rápido crescimento. A densidade
do servidor em centros de dados novos e existentes está
a aumentar para atender ao volume cada vez maior de
exigências. Uma capacidade de arrefecimento insuﬁciente
pode causar rupturas dispendiosas e ter um impacto
negativo na qualidade e na produtividade.
Os proprietários e operadores de centros de dados
necessitam de planos de contingência para assegurar uma
operação ininterrupta. Uma solução de arrefecimento
temporária rápida e ﬁável é a escolha certa. Com o Trane
Rental Services, é possível atenuar os riscos durante
situações de emergência e encerramentos planeados.

Soluções de arrefecimento de aluguer
abrangentes e personalizadas
Cada centro de dados é único, tal como as suas
necessidades de arrefecimento. A nossa perspectiva
abrangente de arrefecimento temporário inclui a
selecção, instalação, comissionamento e operação do
equipamento mais adequado para o ajudar a satisfazer as
suas necessidades comerciais e cumprir os seus objectivos
operacionais, como:
• Adaptar-se aos requisitos em constante mudança

• Minimizar interrupções em caso de falhas
• Controlar os custos de propriedade e operação
O equipamento Trane é cuidadosamente seleccionado para
corresponder aos seus requisitos individuais. A entrega e
instalação de todas as unidades de aluguer são planeadas
garantindo uma integração simples na sua operação.

Porquê o Trane Rental Services?
• Uma gama de unidades ampla, jovem e bem mantida
• Uma linha completa de acessórios para instalação rápida
e fácil
• Uma ampla rede de serviços com técnicos experientes
com autorização de fábrica

Serviços chave na mão do princípio ao ﬁm
A Trane é um líder mundial no fabrico e fornecimento de
equipamento AVAC. Criamos e construímos o equipamento
que usamos para aplicações de aluguer. Os nossos
serviços chave na mão incluem fornecimento, instalação,
monitorização e desmantelamento de equipamento. Além
disso, poderá contar com os técnicos da Trane para manter
a sua instalação em boas condições de funcionamento.
Temos tudo o que necessita para manter o seu centro de
dados a funcionar ao melhor nível.

Soluções de arrefecimento de um parceiro de
conﬁança
A Trane tem uma das mais avançadas frotas de chillers de
aluguer na Europa e no Médio Oriente. Com 130 pontos
de venda e de assistência e mais de 1000 engenheiros de
vendas e técnicos de assistência com a melhor formação da
indústria, a Trane está na melhor posição para satisfazer as
suas necessidades de aplicações especiais e sazonais.
Garantimos soluções rápidas, seguras e económicas.
A nossa equipa de gestores de conta, engenheiros, técnicos
de manutenção e logística podem transformar rapidamente
o equipamento que necessita num sistema que funciona e
que irá exceder as suas expectativas.

Contacte-nos
Para alugar um chiller Trane ou para obter mais
informações sobre o Trane Rental Services, visite-nos em:

www.trane-chiller-rental.eu
e veja o nosso vídeo sobre o Trane Rental Services
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)

Trane® é uma marca da Ingersoll Rand®. A Ingersoll Rand (NYSE:IR) contribui para a qualidade de vida através da criação de
ambientes confortáveis, sustentáveis e eﬁcientes. A nossa equipa e a nossa família de marcas — incluindo a Ingersoll Rand®,
Trane®,Thermo King® e Club Car® — trabalham em conjunto para melhorar a qualidade e conforto do ar em lares e edifícios,
transportar e proteger comida e produtos perecíveis, garantir a segurança de casas e propriedades industriais e aumentar
a eﬁciência e produtividade a nível industrial. Somos um negócio mundial com o compromisso de práticas comerciais
sustentáveis no seio da nossa empresa e junto dos nossos clientes.

engineer.trane.com

Estamos comprometidos com a utilização de práticas de impressão ecológicas que reduzam os
desperdícios.
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