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klimatyzacja	 	 	 	 	 	 	 	 							aRtykUŁ	PROmOcyjNy

Jednym z głównych problemów tego typu przestrzeni tech-
nicznych jest stałe emitowanie ciepła, powstającego w wy-
niku pracy zainstalowanych urządzeń informatycznych i te-
lekomunikacyjnych. Wiąże się to z doborem jak najbardziej 
efektywnej klimatyzacji, charakteryzującej się najwyższą nie-
zawodnością, bo bezpieczeństwo danych oraz zapewnienie 
ciągłości pracy jest najważniejszym priorytetem. Klimatyzacja 
do serwerowni musi spełniać najbardziej restrykcyjne stan-
dardy temperatury w granicach 18÷22°C, gdyż urządzenia 
elektroniczne są bardzo wrażliwe na zbyt wysoką lub zbyt 
niską temperaturę.

Klimatyzator do pomieszczeń technicznych powinien za-
pewniać: 

 � całoroczne chłodzenie bez względu na temperatury zewnętrzne;
 � możliwość pracy naprzemiennej (rotacja);
 � możliwość pracy awaryjnej (backup);
 � stały monitoring pracy.

Japoński koncern Mitsubishi Heavy Industries należy 
do czołówki firm oferujących niestandardowe, innowacyj-
ne i nowoczesne technologie niemal we wszystkich dzie-
dzinach techniki. W swojej ofercie posiada także szereg  
rozwiązań przydatnych w małych serwerowniach i pomiesz-
czeniach technicznych. 

Klimatyzacja pomieszczeń technicznych 
i małych serwerowni 
– backup, rotacja, kaskada z jednego sterownika

Biorąc pod uwagę nieustanny rozwój komputeryzacji i cyfryzacji, 
zarówno w przemyśle, jak i handlu oraz usługach, dostrzegamy 
niezmiennie rosnące zapotrzebowanie na rozwiązania i nowe 
technologie IT. Wiąże się to z tworzeniem w przestrzeni 
firmowej pomieszczeń technicznych, zapleczy informatycznych, 
gwarantujących niezawodną oraz nieprzerwaną pracę. 
Serwerownie, w przeciwieństwie do innych pomieszczeń, wymagają 
stałego utrzymywania określonej wilgotności oraz temperatury 
powietrza przez 365 dni w roku, 24 godziny na dobę.

Dotykowy sterownik przewodowy RC-EX3A, oprócz standardo-
wych funkcji, takich jak ustawienia kierunku nawiewu czy tygodnio-
wy harmonogram pracy, posiada również funkcjonalności z pogra-
nicza klimatyzacji precyzyjnej, na przykład ustawienia tempera-
tury z dokładnością do 0,5°C oraz zarządzanie pracą dwóch kli-
matyzatorów, które zapewnią ciągłą i bezpieczną pracę systemu. 

Rotacja (od 1 godziny do 41 dni)
Rotacja pracy urządzeń – ustawiana jest w przedziale czaso-

wym od 1 do 999 godzin, co oznacza, że minimalny czas pra-
cy jednego urządzenia w funkcji rotacji wynosi około ½ dnia,  
a maksymalnie około 41 dni. Rotacja pozwala na równomierną 
eksploatację urządzeń.

Kaskada (backup wydajności)
Kaskada temperaturowa – w przypadku wzrostu tempera-

tury w pomieszczeniu przy pracy jednego urządzenia klimaty-
zacyjnego o 2°C do 5°C (wartość ustawiana co 1°C) i utrzymy-
waniu się wyższej temperatury przez czas powyżej 5 minut zo-
staje automatycznie włączony do pracy klimatyzator będący  
w stanie czuwania.
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 � alarm przekroczenia temperatury; 
 � wysłanie e-mail o błędzie/awarii;
 � historia alarmów z datą, godziną i kodem błędu;
 � wejście cyfrowe do zdalnego włączania / wyłączania lub do-

wolnie konfigurowalnego zewnętrznego komunikatu o błędzie; 
 � dostępny dla systemów iOS, Android i Windows Phone; 
 � możliwość połączenia z Modbus TCP;
 � kodowanie RSA przesyłanych danych.

Aplikacja mobilna to:
 � wygodna obsługa układów klimatyzacji za pomocą smart-

fona lub tabletu;
 � wszystkie funkcje operacyjne i komunikaty zoptymalizowa-

ne dla urządzeń mobilnych;
 � prosta administracja / obsługa nawet kilku lokalnie oddziel-

nych systemów klimatyzacji.

Nowoczesne klimatyzatory Mitsubishi Heavy Industries  
zapewniają wysoką sprawność energetyczną, niemal bezszu-
mową dystrybucję powietrza oraz płynne sterowanie wydaj-
nością. Zapewniają przy tym szereg funkcjonalności optyma-
lizujących chłodzenie i bezpieczeństwo pracy pomieszczeń  
technicznych. MHI deklaruje klasy energetyczne wszystkich swo-
ich urządzeń w zakresie od A+ do A+++. Znaczące oszczędności 
energetyczne, zarówno w trybie grzania, jak i chłodzenia, uda-
je się osiągnąć dzięki technologii inwerterowej DC PAM oraz 
dzięki zastosowaniu sprężarek spiralnych. Urządzenia do klima-
tyzacji pomieszczeń technicznych i serwerowni dostępne są  
z polskich magazynów importera i autoryzowanego przedsta-
wiciela MHI – firmy Elektronika SA.

 

Backup (awaria)
Backup (redundancja) – zabezpiecza pomieszczenie klima-

tyzowane przed brakiem chłodzenia w przypadku uszkodzenia 
klimatyzatora prowadzącego. Klimatyzator czuwający załącza 
się w wyniku sygnału awarii z jednostki pracującej, przejmując 
zabezpieczenie pomieszczenia przed wzrostem temperatury.

CompTrol Interface 4Web
Zdalne zarządzanie pracą urządzeń możliwe jest dzięki wy-

korzystaniu CompTrol Interface 4Web. Umożliwia on central-
ne sterowanie i monitorowanie pracy dwóch lub większej licz-
by klimatyzatorów / grup urządzeń Mitsubishi Heavy Industries  
– w sposób przyjazny dla użytkownika, za pośrednictwem kom-
putera PC, tabletu lub smartfona, przez Internet.

Sterownik CompTrol Interface 4Web to:
 � zarządzenie od 1 do 32 jednostek wewnętrznych w czterech 

grupach (max. 16 w 1 grupie);
 � podgląd oraz zmianę bieżących nastaw urządzeń dzięki bez-

pośredniemu połączeniu sieciowemu;
 � skojarzenie pracy dwóch lub więcej urządzeń z możliwością 

określenia funkcji urządzenia – backup awarii, w danej grupie; 
 � funkcja rotacji, backup awarii, backup wydajności; 
 � rozbudowany timer – pozwala na skonfigurowanie wielu prze-

działów czasowych z różnymi nastawami;
 � funkcja monitoringu – pozwala na uzyskanie progów akty-

wowania alarmów (powiadomień ) oraz aktywowania do-
datkowych urządzeń;
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Rys. 4. Praca w trybie backup

Wszystkie funkcje dostępne są z jednego ste-
rownika przewodowego Mitsubishi Heavy 
Industries, co jest rzadkością wśród oferowa-
nych, podobnych systemów dla pomieszczeń 
technicznych.
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