
Veri Merkezi Soğutma Sistemleri 

Veri Merkezleri içeriğinde bulunan sunucu ve haberleşme cihazları çalışma sırasında tükettiği enerji miktarı 
kadar atık ısı açığa çıkarırlar. Bu ısının güvenli ve hızlı bir şekilde veri merkezinden dışarı atılması ve ortamın ideal 
çalışma ısısında ve nem oranında tutulması gerekmektedir. Veri Merkezleri çalışma içeriklerine veya işlem 
kapasitelerine göre ideal ısı değeri 18-25°C ve ideal nem değeri %40-60 aralığında olması tercih edilmektedir.  

Veri Merkezlerinin soğutma alt yapısını planlamak için hassas klimaları belirlemek dışında binanızın 
bulunduğu lokasyonun coğrafi özellikleri, atmosferik koşulları, bina cephe izolasyonu, odanızın bina içerisindeki 
konumu, veri merkezi beyaz alan büyüklüğü gibi koşullarında değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Hassas Klimalar Veri Merkezi ve Laboratuvar gibi, coğrafi koşulları ne olursa olsun yılın her günü (365 
gün) ve günün her saati (24 saat) ısının ve nemin belirli küçük bir aralık içinde tutulması gereken ortamlar için 
tasarlanıp üretilmiş endüstriyel özellikli, dayanıklı ve özel elektronik kontrol düzenekleri olan cihazlardır.      

Inrow Tip Sıra Arası Hassas Klimalar 

Inrow Tip Hassas Klimalar kabinet sıra aralarına yerleştirilebilen, klasik uygulamalara göre daha az yer 
kaplayan ve yüksek soğutma kapasiteli cihazlardır. Atık ısıyı üreten aktif cihazların içinde barındırıldığı kabinetlerin 
hemen yanlarına yerleştirilir ve bu sayede atık ısının tüm salona yayılmadan soğutulmasını hızlı ve kolay bir şekilde 
gerçekleştirebilir. Cihaz güçlerinin küçük olması sebebi ile daha fazla sayıda kullanıldıklarından yedeklilik ve 
operasyon kolaylığı sağlarlar.        

Günko Inrow Tip Hassas Klimalar, sıra aralarına yerleştirildikleri kabinetler ile aynı yükseklikte (42/45/47U) 
ve aynı derinlikte (1100/1200mm) ama 300 mm genişlikte; 12 kW’dan 33 kW’a kadar soğutma güçleri için 
üretilebilmektedir. Mekanik çelik yapısı kabinetler ile aynı özellik ve yeteneklere sahiptir.  

Kapalı Koridor Ne Demektir? 

Kabinetler veri merkezleri veya sistem odalarında rahat kullanım ve az yer kaplaması amacı ile yan yana bitişik 
hatta birbirlerine montelenmiş olarak yerleştirilirler. Kabinetlerin yan yana yerleştirilmiş olduğu bu duruma 
“KABİNET SIRASI” veya kısaca “SIRA” demekteyiz. Kabinet sıralarının birden çok olduğu veri merkezlerinde 
bu sıralar arasında oluşan boşluklar veya alanları da “KORİDOR” diye ifade etmekteyiz.  

Binaların ve özellikle Veri Merkezlerinin altyapı yeterlilik ve gerekliliklerini tarifleyen uluslararası Telekom 
Endüstrisi Birliği’nin (TIA - Telecommunication Industry Association) yayınlamış olduğu “TIA - 942 Sistem 
Odaları için Telekomünikasyon Alt Yapı Standartı”na (ANSI/TIA/EIA-942 Telecommunications 
Infrastructure Standard for Data Centers) göre veri merkezleri içerisinde soğutma işlevinin verimli yönetilebilmesi 
için tüm cihazlar ve içinde bulundukları kabinler hava emiş ve atış yönleri birbirine etkilemeyecek şekilde 
yerleştirilmelidir. Bu sebeple veri merkezlerinin beyaz alanları içerisinde bulunan kabinler cihazların hava emiş 
yönü olan ön kapakları ve cihazların atış yönü olan arka kapakları birbirlerine bakacak şekilde yerleştirilir. Bu 
durumda ön kapakların birbirlerine bakarak oluşturdukları ve soğuk havanın cihazlar tarafından emildiği koridora 
SOĞUK KORİDOR (Cold Corridor); arka kapakların birbirlerine bakarak oluşturdukları ve sıcak havanın cihazlar 
tarafında atıldığı koridora SICAK KORİDOR (Hot Corridor) demekteyiz.   

Soğutma çözümünüze göre soğutma verimliliğinizi maksimuma çıkarabilmek için bu koridorları bir şekilde hava 
kaçışların engelleyecek şekilde üstlerini özel kapaklar ile ve girişlerini kapılar ile kapatarak oluşturduğumuz yapıya 
KAPALI KORİDOR demekteyiz. Eğer soğuk koridoru kapatırsak KAPALI SOĞUK KORİDOR veya sıcak 
koridoru kapatırsak KAPALI SICAK KORİDOR oluşturmuş oluyoruz. Kapalı Soğuk Koridor’da koridor içi soğuk 
ve salon sıcak; Kapalı Sıcak Koridor’da koridor içi sıcak ve salon soğuk olacaktır. Kapalı Koridoru oluşturan 
parçaların kolay kurulup sökülebilir olması durumunda MODÜLER KAPALI KORİDOR diyoruz.  



Inrow Tip Hassas Klima Uygulamaları  

Inrow Tip Hassas Klimaların kapalı koridor içine yerleştirilmesine göre iki ayrı uygulama yapmak 
mümkündür.  

1. Inrow Tip Klimalı Kapalı Soğuk Koridor (sıra arası klimalar ile kapalı koridor içine soğuk hava beslemesi)

Ebatlarının küçüklüğüne göre soğutma kapasitelerinin yüksekliği sebebiyle özellikle küçük ve orta ölçekli
veri merkezlerinde sıklıkla kullanılan kapalı koridor uygulamasıdır. Klimaların kabinetlerin hemen yanında
olması özellikle yüksek enerji tüketim kapasitesinde olan kabinetler için en ideal çözümdür. Bu
uygulamada yükseltilmiş döşemeye ihtiyaç duyulmadığı için ya yoktur ya da sadece kablolama yapabilmek
için çok alçak yapılır. Şartlandırılmış soğuk hava klimalardan koridorun içine basılır ve cihazlara çok kısa
mesafede ulaşır. Cihazların içinden geçerek ısınan atık hava kapalı sıcak koridordan klimalar tarafından
kısa mesafede emilir.

2. Inrow Tip Klimalı Kapalı Sıcak Koridor (sıra arası klimalar ile salona soğuk hava beslemesi)

Ebatlarının küçüklüğüne göre soğutma kapasitelerinin yüksekliği sebebiyle özellikle küçük ve orta ölçekli
veri merkezlerinde sıklıkla kullanılan kapalı koridor uygulamasıdır. Klimaların kabinetlerin hemen yanında
olması özellikle yüksek enerji tüketim kapasitesinde olan kabinetler için en ideal çözümdür. Bu
uygulamada yükseltilmiş döşemeye ihtiyaç duyulmadığı için ya yoktur yada sadece kablolama yapabilmek
için çok alçak yapılır. Şartlandırılmış soğuk hava klimalardan salon içine basılır ve cihazlara çok kısa
mesafede ulaşır. Cihazların içinden geçerek ısınan atık hava kapalı sıcak koridordan klimalar tarafından
kısa mesafede emilir.



Model - MICD15 MICD22 MICD28 MICD33

Klima Tipi -

Soğutma Tipi -

Kompresör Tipi -

Kompresör Soğutma Gücü kW 15,5 kW 22,4 kW 28 kW 33,6 kW

Soğutucu Akışkan -

Soğutucu Borulama - 3/8" + 3/4" İzole Bakır 3/8" + 3/4" İzole Bakır 3/8" + 7/8" İzole Bakır 1/2" + 11/8" İzole Bakır

Fanlar (İç Ünite/Dış Ünite) -

Hava Debisi (İç Ünite) m³/h 3.600 m³/h 4.500 m³/h 4.500 m³/h 5.400 m³/h 

Elektrik Bilgileri -

Çalışma Gerilimi 1 Faz, 230 Volt, 50 Hz

Nominal Giriş Gücü W 5.150 W 7.950 W 8.340 W 10.030 W

Koruma - 1x32 A C6kA W-Otomat

Bağlantı - 3x4 mm HF Kablo

Fiziksel Özellikler

Ölçüler - İç Ünite (YxGxD) mm

Ölçüler - Dış Ünite (YxGxD) mm 1120 x 940 x 330 mm 1420 x 940 x 330 mm

Ağırlık (İç Ünite/Dış Ünite) kg 135 kg / 98 kg   140 kg / 115 kg  148 kg / 145 kg  150 kg / 155 kg

Renk (İç Ünite/Dış Ünite) -

İzolasyon (İç Ünite/Dış Ünite) IP

Çalışma Sıcaklığı °C

Ses Seviyesi (Dış Ünite) dB 51 dB 59 dB 58 dB 59 dB

* Renk sipariş adetine göre farklı tercih edilebilir

(-)20°C ~ 50°C

Twin BLDC Rotary Inverter Scroll

3 Faz, 400 Volt 50 Hz

1630 x 940 x 460 mm

3x16 A C6kA W-Otomat

42U/45U/47U x 300 x 1100/1200 mm

5x2,5 mm HF Kablo

R410A

EC Plug Fan / BLDC Motorlu Aksiyel Fan

Direkt Genleşmeli Hava Soğutmalı (DX)

GÜNKO Inrow Tip Hassas Klima

Inrow Tip Hassas Klima (Sıra İçi / Kabinet Yanı)

RAL 9005 Siyah* / Beyaz

IP20 (İç Ünite) / IPX5 (Dış Ünite)
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