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1

Opis produktu
1.1 Opis produktu
Typoszereg Liebert CRV obejmuje jednostki chłodz ce wyposa one we wszystkie funkcje spr ania
(chłodzonego powietrza, wody, glikolu) oraz wody lodowej do instalacji w rz dzie racków ze sprz tem
komputerowym o wysokiej g sto ci w konfiguracji „korytarz gor cy- korytarz zimny”. Powietrze podgrzane
przez sprz t znajduj cy si w pomieszczeniu wchodzi do jednostki z korytarza gor cego, jest filtrowane,
chłodzone i uzdatniane, a nast pnie odprowadzane do korytarza zimnego. Kierunek przepływu powietrza
nawiewu mo na łatwo zmodyfikowa kieruj c je w stron lew , praw lub w obie strony tak, e jednostka
mo e by umieszczona pomi dzy rackami lub na ko cu korytarza.
Jednostka Liebert CRV ma wszystkie konieczne funkcje standardowe precyzyjnego klimatyzatora powietrza,
ł cznie z chłodzeniem, ogrzewaniem, nawil aniem, osuszaniem, filtrowaniem powietrza, obsług
kondensatu, sterowaniem temperatur , funkcjami alarmowymi oraz komunikacj danych.
Jednostka jest przeznaczona do małych i rednich centrów danych i jest zoptymalizowana zapewniaj c
maksymaln moc chłodzenia przy minimalnej powierzchni podstawy.
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Zastosowanie Liebert CRV
2.1 Pierwszy przegl d
Przed przyst pieniem do zastosowania Liebert CRV nale y si upewni , czy jednostka odpowiada Pa stwa
potrzebom. Jednostka jest przeznaczona do małych i rednich centrów danych i jest zoptymalizowana
zapewniaj c maksymaln moc chłodzenia przy minimalnej powierzchni podstawy. Jest zaprojektowana do
wysokiej temperatury powietrza wlotowego (do 40°C), dlatego zaleca si do u ytku w konfiguracji gor cychzimnych korytarzy. W innym przypadku jednostka b dzie pracowa z powietrzem wlotowym o ni szej
temperaturze i b dzie miała ograniczon wydajno .
Najwy sza wydajno wyst puje pomi dzy 60% a 90% znamionowej mocy chłodzenia, lecz jednostka mo e
pracowa równie z 10% mocy. Przy takiej warto ci wyst puje ryzyko zmiany cyklu (cz ste wł/wył [ON/OFF])
spr arki, co ma wpływ na czas jej u ytkowania.
Jednostka Liebert CRV jest zaprojektowana równie dla zapewnienia efektywno ci bez koniecznego
chłodzenia utajonego (osuszania), co zmniejsza mo liwo pracy z Liebert XD. Liebert XD wykorzystuje
jedynie odczuwaln moc natomiast poziom wilgotno ci i filtracji jest zapewniany przez inn jednostk
chłodz c .

2.1.1 Konfiguracja gor cych – zimnych korytarzy
Najlepsz praktyk jest stosowanie szeregów racków ze sprz tem w zmiennym ustawieniu "zimnych
korytarzy" i "gor cych korytarzy". Najłatwiej mo na to osi gn , gdy rozmieszczenie powierzchni farmy
serwerów jest wcze niej zaplanowane, a jest znacznie trudniejsze do osi gni cia, gdy w serwerowi został ju
umieszczony sprz t.
W zimnym korytarzu racki ze sprz tem s ustawione do siebie przodem tak, aby powietrze wyci gane z
jednostek CRV wpływało z przedniej strony sprz tu komputerowego, a wypływało z tyłu racków ze sprz tem
do s siednich gor cych korytarzy. Gor ce korytarze s rzeczywi cie gor ce, poniewa celem projektów z
przemiennymi zimnymi i gor cymi korytarzami jest odseparowanie ródła powietrza chłodz cego od
odprowadzenia gor cego powietrza powracaj cego do jednostki/ek CRV. Tak, wi c gor ce/zimne korytarze
powinny by oddzielone gdy w innym przypadku nast pi mieszanie gor cego powietrza z zimnym i
obni enie temperatury powietrza powracaj cego do jednostek CRV, co zmniejsza ich moc u ytkow .
Gor cy
korytarz

Zimny
korytarz

Gor cy
korytarz
Gor cy
korytarz
Zimny
korytarz

Rys. 2a – Przykład
zimnymi/gor cymi

instalacji

o

wysokim

zag szczeniu

z

naprzemiennymi

korytarzami

2.1.2 Poł czenie z Liebert XD
Jednostka CRV została zoptymalizowana do uzyskania maksymalnej mocy chłodzenia przy minimalnej
powierzchni podstawy urz dzenia, lecz nie jest przeznaczona do utrzymywania niskiego poziomu wilgotno ci
cz sto wymaganego przez system Liebert XD. Tak, wi c ł czenie z systemem Liebert XD musi by
ograniczone. Kombinacja mo e powodowa ograniczenie mocy chłodzenia systemu Liebert XD, a nawet w
gorszych przypadkach, jego nieprawidłowe działanie. Prosz odnie si do mapy czuło ci podanej poni ej:
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Zastosowanie Liebert CRV
Tab. 2a – Mapa przydatno ci jednostki Liebert CRV do systemu Liebert XD
Jednostka Liebert XD
XDC
XDP
XDP
Usuwanie ciepła
Chłodzone DX
CW 7/12°C
CW 10/15°C
CR20
nie stosuje si
nie stosuje si
ograniczone*
CR35
stosowane
stosowane
stosowane
CR40 CW 7/12°C
ograniczone*
stosowane
stosowane
CR40 CW 10/15°C
nie stosuje si
nie stosuje si
stosowane
*
Liebert CRV mo e nie spełni wymaga pełnego odpowiedniego nawil ania systemu Liebert XD. Przydatno
nale y przedyskutowa z działem wsparcia technicznego firmy Liebert.

2.1.3 Poł czenie z innymi systemami chłodz cymi
Jednostk
Liebert CRV mo na ł czy
z innymi systemami chłodz cymi takimi jak jednostki
dolnoprzepływowe CRAC (np. modernizacja istniej cej instalacji), je eli oba systemy s prawidłowo
ustawienie i nie wywieraj na siebie wpływu. W innym przypadku wyst puje ryzyko zwi kszonego zu ycia
mocy przez oba systemy, w najgorszym mo e by przyczyn nieprawidłowego działania jednostek.
Szczegółowe informacje mo na uzyska z działu wsparcia technicznego Liebert.

2.2 Wybór jednostki/tek Liebert CRV
2.2.1 Usuwanie ciepła
Je eli jest dost pna woda lodowa w serwerowni, nale y u y jednostki/tek CR040RC. Je eli nie, nale y
sprawdzi odległo
pomi dzy jednostk /tkami Liebert CRV a jednostk usuwania ciepła. W przypadku
odległo ci, pionowej lub całkowitej, przekraczaj cej limit (patrz par. 2.3 Robocze warto ci graniczne) nale y
zastosowa jednostki chłodzone wod /glikolem. W innym przypadku zaleca si stosowanie jednostek
chłodzonych powietrzem.

2.2.2 Liczba i wielko
Nale y sprawdzi obci enie cieplne ka dego z racków i zastosowa margines bezpiecze stwa, o ile istnieje
taka potrzeba. Nale y zdefiniowa wielko i liczb jednostek Liebert CRV, aby zapewni wy sz moc netto
chłodzenia odczuwalnego od obci enia cieplnego pomieszczenia. Gdy konieczna jest nadmiarowo N+1
nale y zastosowa wi cej jednostek, eby w przypadku usterki jednej z nich pozostała jednostka/tki mogły
obsłu y obci enie cieplne. Zawsze nale y rozwa y rozmieszczenie pomieszczenia, patrz rozdz. 2.5
Rozmieszczenie – ustawienie jednostek.

2.3 Robocze warto ci graniczne
Jednostki mog działa we wskazanych zakresach roboczych (patrz. Tab. a). Warto ci graniczne dotycz
nowych urz dze lub urz dze prawidłowo zainstalowanych i serwisowanych. Gwarancja nie obejmuje
adnych uszkodze ani nieprawidłowego działania, mog cego wyst pi podczas lub w wyniku działania poza
zakresem zastosowa .

Dotyczy wszystkich jednostek
Warunki powietrza w
pomieszczeniu
Warunki przechowywania
Temperatura
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Temperatura
Współczynnik nawil ania
Wilgotno wzgl dna
Temperatura

Od:
Do:
18°C, 64°F
40°C, 104°F
5,5 g/kg, 0,0055 lb/lb
11 g/kg, 0,011 lb/lb
20 %
60%
- 20°C, - 4°F
50 °C, 122°F
V ± 10%
Hz ± 2
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Dla jednostek A
Temperatura zewn trzna: dolna warto

graniczna

-2 0°C / -4°F
Instalacja klimatyzatorów powietrza w miejscach, w których ekstremalne temperatury osi gaj w roku czasami
bardzo niskie warto ci, wymaga okre lonych rodków sterowania w celu utrzymania odpowiedniego ci nienia
skraplania by zapewni odpowiednie działanie układu cieczy.
W bardzo niskiej temperaturze freon gazowy skrapla si w rurach i ciecz spływa wypełniaj c skraplacz.
Wa ne jest zapewnienie nast puj cych urz dze :
1. Odbiornik cieczy
Musi by wi kszy, by prawidłowo działał w niskich temperaturach.
2. Zawór zwrotny (linia cieczy)
Instalacja zaworu zwrotnego bezpo rednio w linii cieczy, za skraplaczem. Zapobiega powrotowi cieczy do
skraplacza (co grozi utrat wydajno ci i niebezpiecznymi napr eniami spr arki).
3. Regulacja pr dko ci wentylatora Variex
Nale y stosowa regulacj pr dko ci wentylatora Variex w celu uzyskania ci głego i lepszego sterowania
dochładzaniem.
4. Pozycja pozioma skraplacza
Umieszczenie poziome skraplacza (przepływ pionowy) jest konieczne dla zmniejszenia ró nic dochładzania w
wyniku nara enia na bezpo rednie działanie wiatru (bardzo wa ne jest dobre sterowanie dochładzaniem).
Temperatura zewn trzna: wy sza warto graniczna
Opisywana warto graniczna jest zwi zana z modelem skraplacza. Przekroczenie podanej warto ci granicznej (lub
brak konserwacji) spowoduje zatrzymanie pracy spr arki presostatem wysokiego ci nienia (HP). Zresetowanie do
normalnej pracy jest mo liwe tylko r cznie.
Je eli ci nienie skraplania zbli a si do 37 barów / 537 PSI, system iCOM stara si utrzyma działanie jednostki,
zmniejszaj c moc chłodzenia spr arki digitall scroll, tak długo jak to mo liwe.
Ustawienie jednostki pomieszczeniowej w odniesieniu do zdalnego skraplacza
od 30m / 100ft do - 50m / 330 ft
Maks. odległo jednostki i skraplacza
Długo równowa na
Maks. wysoko geodezyjna od jednostki do skraplacza
od 30m / 100ft do - 8m / 26ft
(1) (2)
Wymagania
rednica rury
patrz Tab. 12.c
Wychwyty oleju na linii pionowej gazowego czynnika
Maks. co 6m – 20ft,
chłodniczego
Dodatkowe napełnienie olejem
Patrz instrukcja
(1) Dodatnia ró nica wysoko ci skraplacz nad klimatyzatorem
(2) Ujemna ró nica wysoko ci skraplacz pod klimatyzatorem
(1)

Dla jednostek W
Temperatura wody lub mieszaniny dochodz cej do
skraplacza, dolna warto graniczna

min. 5°C / 41°F

Dla jednostek C i W

CR040C
CR035RW
CR020RW

Maks. ci nienie wody 16 barów
Maksymalne ci nienie ró nicowe przy zamkni tym zaworze: Dpcv
Maks. ci nienie ró nicowe przez zawór do obsługi modulacyjnej: Dpms
Modele
Dpcv (kPa)
Dpms (kPa)
150
150
300
300
300
300

2.4 Warto ci graniczne poziom emisji hałasu
Poziom ci nienia akustycznego w warunkach wolnej przestrzeni na wysoko ci 1,5 m/5 ft i odległo ci z przodu
2 m/6.6 ft od klimatyzatora, z pracuj c spr ark i wentylatorem we wszystkich modelach jest ni szy od 70
dBA.
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2.5 Rozmieszczenie – ustawienie jednostek
W niniejszym rozdziale podano prawidłowe wskazówki efektywnej instalacji.
Aby uzyska najwy sz wydajno jednostek Liebert CRV jest wa ne:
a. wyra ne rozdzielenie korytarza zimnego i gor cego,
b. ograniczenie do minimum cyrkulacji z korytarza gor cego wokół ko ców i/lub nad gór racków ,
c. zmniejszenie do minimum cyrkulacji powrotnej z zimnego korytarza wokół jednostki Liebert CRV,
d. ograniczenie do minimum recyrkulacji powietrza poprzez racki serwerów panelami tłumi cymi,
e. zapewnienie dystrybucji zimnego powietrza przez przedni cz
wszystkich s siednich racków ze
sprz tem,
f. zamontowanie czujników na rackach, torowiskach przewodów oraz skierowanie czujników w dobrym
kierunku by zapewni wystarczaj c informacj zwrotn dla systemu sterowania,
g. wybra liczb jednostek CRV koniecznych dla mocy oraz odległo ci instalacji,
h. zastosowa dystrybucj obci enia w rackach. Generalnie zaleca si rozmieszcza obci enie tak jak to
mo liwe równomierne na całej wysoko ci racków. Wyj tkiem jest rack stoj cy najbli ej jednostki Liebert
CRV, na którym sugerowane jest umieszczenie wi kszego obci enia w rodkowej cz ci racka.
Wszelkie w tpliwo ci nale y skonsultowa z personelem serwisu Liebert.
1. Rozmieszczenie w rz dzie racków

Preferowane – na ko cu rz du

Przykład analizy CFD (komputerowej dynamiki płynów)
preferowanego rozwi zania. Wyniki analiz CFD na wysoko ci
1,8m (we wszystkich przypadkach).

2. Umieszczenie w rz dzie racków

rodek rz du nie preferowane
(chyba, e w zastosowaniu CoolFlex)

Liebert CRV-PD-273529 - 03.06.2009 – Preliminary

Niezalecane rozwi zanie – Górna i dolna cz
ko ca racków
mo e nie mie wystarczaj cej ilo ci zimnego powietrza.
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2. Rozmieszczenie w pomieszczeniu
2.a. Szeroko korytarza gor cego/zimnego

Przykład nieprawidłowego zastosowania – za szeroki zimny
korytarz, co powoduje mieszanie si
powietrza i
przechodzenie z korytarza gor cego.

2.b. Odległo

pomi dzy ko cami rz dami a cianami
Zmienna

Przykład zastosowania z dwoma rackami du ej g sto ci.
Pierwsze rozwi zanie z odst pem 0,6m pomi dzy rackiem a
cian . Nast pny z rackiem dotykaj cym ciany. Oba s
mo liwe do zaakceptowania (patrz uwaga * odno nie lewego
racka).

3. Liczba racków/długo

rz du
1-10 racków (0,6-6m)**

Standardowe zastosowania z 1 - 6 rackami. Patrz uwagi
odno nie wi kszej liczby racków na jedn jednostk CRV.

4. Rozwi zania z dwoma rz dami.

Przykład zastosowania z dwoma rackami du ej g sto ci.
Nale y zwróci uwag , e w tym zastosowaniu nie ma
zapewnionej nadmiarowo ci N+1.
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5. Przykład rozwi zania z redundancj N+1 ***

Przykład zastosowania w jednym rz dzie z redundancj N+1
(usterka jednostki po prawej stronie).

Przykład zastosowania w dwóch rz dach z redundancj N+1
(usterka jednostki po prawej stronie na dole).

6. Przykład zastosowa
zimna)

z CoolFlex (obudowa korytarza

Przykład zastosowania w dwóch rz dach z obudow
zimnego powietrza (CoolFLex). Korytarze zimne i ciepłe
s dobrze oddzielone i w takim zastosowaniu nie ma
recyrkulacji powietrza. Mo na zapewni redundancj
N+1.
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7. Przykład zastosowania z jednostk Liebert XD

Widok miejsca z zastosowaniem o dwóch rz dach I systemem
Liebert XD (u yto modułów XDV). Dwie jednostki CRV stosowane
s do wsparcia systemu Liebert XDV i zapewnienia redundancji
N+1 sterowania wilgotno ci.

Wa ne uwagi:
* Nale y odnie si do wymiarów powierzchni serwisowej podanej na rys. 8
** Liczba racków zale y od wielko ci stosowanej jednostki Liebert CRV oraz obci enia cieplnego racków. Gdy ma by u yta jedna
jednostka CRV na wi cej ni 6 racków lub obci enie cieplne wynosi powy ej 10kW na rack nale y si skontaktowa z
przedstawicielem firmy Liebert.
*** Liczba i wielko jednostek Liebert CRV musi by zaprojektowana tak, by osi gn
wymagan moc chłodzenia, gdy jedna z
jednostek zawiedzie.

2.6 Czujniki temperatury
Czujnik mo e znajdowa w ka dym wybranym miejscu lub le e zwini ty wewn trz jednostki. Zaleca si
prowadzenie czujnika do przedniego obci enia cieplnego dla uzyskania najdokładniejszego odczytu
temperatury. W konfiguracji umieszczenia jednostki w rz dzie [InRow] czujnik temperatury monitoruje
temperatur powietrza wej ciowego do sprz tu na danym racku. Odczyty s stosowane do sterowania
działania jednostki, tak e czujnik musi by umieszczony zgodnie z poni szymi wskazówkami w innym
przypadku sprz t nie b dzie działał prawidłowo.
Wło y wtyczk czujnika temperatury racka do gniazdka czujnika temperatury w interfejsie iCom.
Zamocowa czujnik temperatury z przodu najcieplejszego ródła ciepła w obudowie. Nie umieszcza z
przodu uszczelnionego panela. Czujniki nale y zainstalowa tam gdzie najprawdopodobniej nie ma
odpowiedniego chłodzenia powietrzem. Optymalna pozycja umieszczenia czujników temperatury w racku
b dzie si ró ni w zale no ci od instalacji. Najbardziej prawdopodobne jest, e serwery b d miały
niewystarczaj ce lub nieodpowiednie chłodzenie powietrzem w wyniku recyrkulacji gor cego powietrza z
gor cego korytarza odnosi si to serwerów:
a. serwerów znajduj cych si na górze racka,
b. serwerów umieszczonych na dowolnej wysoko ci w ostatnim racku w otwartym ko cu rz du,
c. serwerów umieszczonych za przeszkodami przepływu powietrza takimi jak elementy konstrukcyjne
budynku,
d. serwerów znajduj cych si w banku racków o du ej g sto ci upakowania,
e. serwerów umieszczonych obok racków z jednostkami odbioru powietrza,
f. serwerów umieszczonych bardzo daleko od CRV,
g. serwerów umieszczonych bardzo blisko CRV.
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Liebert CRV
3.1 CECHY standardowe
Modele chłodzone powietrzem
SPR ARKA Spr arka typu scroll z mo liwo ci
pracy ze zmienna wydajno ci . Zawór
elektromagnetyczny spr arki odci a spr ark i umo liwia prac ze zmienna wydajno ci . Spr arka
wyposa ona w silnik chłodzony zasysanym gazem, izolatory drga , wewn trzne przeci enia termiczne,
przeł cznik r cznego resetowanie wysokiego ci nienia, zawory serwisowe rotalock, przetworniki niskiego i
wysokiego ci nienia oraz o pr dko ci roboczej 2900RPM dla wersji 50Hz i 3500 RPM dla wersji 60Hz.
SYSTEM CHŁODNICZY Pojedynczy obwód czynnika chłodniczego, zawieraj cy osuszacz filtra linii cieczy,
wziernik czynnika chłodniczego z wska nikiem wilgotno ci, regulowany zewn trznie wyrównuj cy zawór
rozpr ny i zawór elektromagnetyczny linii cieczy.
W OWNICA CHŁODZ CA W ownica parownika ma powierzchni czołow 0.674 m2 i gł boko 4 lub 5
rz dów. Zbudowana jest z rurek miedzianych i aluminiowych eberek. Wyposa ona w odbieralnik
kondensatu ze stali nierdzewnej.
WENTYLATOR Jednostka jest wyposa ona w dwie wtyczki wentylatora: bezpo redniego nap du
wentylatora od rodkowego z łopatkami wygi tymi do tyłu, oraz silników komutowanych elektrycznie
(wentylatorów EC). Pr dko wentylatora jest zmienna z sterowan automatyczn regulacj . Wentylatory
przepychaj powietrze poprzez w ownic , znajduj si z tyłu bocznego panelu.
FILTR Jednostka jest wyposa ona w dwa filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”) zgodnie z
ASHRAE 52.2 (45% wg ASHRAE 52.1) lub G4 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i dost pne od
tyłu jednostki.
OBUDOWA I RAMA Panele stalowe malowane proszkowo według wymaga u ytkownika z izolacj ½” (lub
10 mm). Zawieszany na zawiasach panel dost pu otwiera si na drugi przedni panel chroni cy wszystkie
cz ci pod wysokim napi ciem WN. Rama z wyko czeniem proszkowym chroni cym przed korozj . Do
jednostki jest pełen dost p z przodu i tyłu umo liwiaj cy wyj cie ka dej cz ci.

Modele chłodzone wod
SPR ARKA Spr arka typu scroll z mo liwo ci
pracy ze zmienna wydajno ci . Zawór
elektromagnetyczny spr arki odci a spr ark i umo liwia prac ze zmienna wydajno ci . Spr arka
wyposa ona w silnik chłodzony zasysanym gazem, izolatory drga , wewn trzne przeci enia termiczne,
przeł cznik r cznego resetowanie wysokiego ci nienia, zawory serwisowe rotalock, przetworniki niskiego i
wysokiego ci nienia oraz o pr dko ci roboczej 2900RPM dla wersji 50Hz i 3500 RPM dla wersji 60Hz.
SYSTEM CHŁODNICZY Pojedynczy obwód czynnika chłodniczego, zawieraj cy osuszacz filtra linii cieczy,
wziernik czynnika chłodniczego z wska nikiem wilgotno ci, regulowany zewn trznie wyrównuj cy zawór
rozpr ny i zawór elektromagnetyczny linii cieczy.
W OWNICA CHŁODZ CA W ownica parownika ma powierzchni czołow 0,674 m2 i gł boko 4 lub 5
rz dów. Zbudowana jest z rurek miedzianych i aluminiowych eberek. Wyposa ona w odbieralnik
kondensatu ze stali nierdzewnej.
SKRAPLACZ CHŁODZONY WODY LODOW Jednostka jest wyposa one w jeden efektywny skraplacz
chłodzony wod z lutowanych na zimno płyt ze stali nierdzewnej. Przy pracy w obwodzie zamkni tym, zaleca
si stosowanie mieszaniny wody z glikolem by unikn tworzenia si lodu w okresie zimowym.
ZAWÓR MODULACYJNY 3-DROGOWY Jednostka działa z zaworem modulacyjnym 3-drogowym do
regulacji przepływu wody z glikolem przez skraplacz płytowy. Sygnały otwarcia lub zamkni cia, wytwarzane
przez sterownik elektroniczny, zarz dzaj ruchem aktywatora zaworu by utrzyma wymagan temperatur
skraplania. Maksymalne ci nienie ró nicowe przy zamkni tym zaworze wynosi 300 kPa.
WENTYLATOR Jednostka jest wyposa ona w dwie wtyczki wentylatora: bezpo redniego nap du
wentylatora od rodkowego z łopatkami wygi tymi do tyłu, oraz silników komutowanych elektrycznie
(wentylatorów EC). Pr dko wentylatora jest zmienna z sterowan automatyczn regulacj . Wentylatory
przepychaj powietrze poprzez w ownic , znajduj si z tyłu bocznego panelu.
FILTR Jednostka jest wyposa ona w dwa filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”) zgodnie z
ASHRAE 52.2 (45% wg ASHRAE 52.1) lub G4 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i dost pne od
tyłu jednostki.
OBUDOWA I RAMA Panele stalowe malowane proszkowo według wymaga u ytkownika z izolacj ½” (lub
10 mm). Zawieszany na zawiasach panel dost pu otwiera si na drugi przedni panel chroni cy wszystkie
cz ci pod wysokim napi ciem WN. Rama z wyko czeniem proszkowym chroni cym przed korozj . Do
jednostki jest pełen dost p z przodu i tyłu umo liwiaj cy wyj cie ka dej cz ci.

Modele chłodzone wod lodow
SYSTEM WODY LODOWEJ W obwodzie wody znajduje si 3-drogowy (2-drogowy) zawór modulacyjny.
System sterowania Liebert iCOM ustawia zawór zale nie od warunków pomieszczenia. Moc chłodzenia jest
sterowana przez przepływ wody lodowej wokół w ownicy.
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W OWNICA CHŁODZ CA W ownica wody lodowej ma powierzchni czołow 0,674 m2 i gł boko 6
rz dów. Zbudowana jest z rurek miedzianych i aluminiowych eberek. Wyposa ona w odbieralnik
kondensatu ze stali nierdzewnej.
ZAWÓR MODULACYJNY 3-DROGOWY Jednostka działa z zaworem modulacyjnym 3-drogowym do
regulacji przepływu wody z glikolem przez skraplacz płytowy. Sygnały otwarcia lub zamkni cia, wytwarzane
przez sterownik elektroniczny, zarz dzaj ruchem aktywatora zaworu by utrzyma wymagan temperatur
skraplania. Maksymalne ci nienie ró nicowe przy zamkni tym zaworze wynosi 300 kPa.
WENTYLATOR Jednostka jest wyposa ona w dwie wtyczki wentylatora: bezpo redniego nap du
wentylatora od rodkowego z łopatkami wygi tymi do tyłu, oraz silników komutowanych elektrycznie
(wentylatorów EC). Pr dko wentylatora jest zmienna z sterowan automatyczn regulacj . Wentylatory
przepychaj powietrze poprzez w ownic , znajduj si z tyłu bocznego panelu.
FILTR Jednostka jest wyposa ona w dwa filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”) zgodnie z
ASHRAE 52.2 (45% wg ASHRAE 52.1) lub G4 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i dost pne od
tyłu jednostki.
OBUDOWA I RAMA Panele stalowe malowane proszkowo według wymaga u ytkownika z izolacj ½” (lub
10 mm). Zawieszany na zawiasach panel dost pu otwiera si na drugi przedni panel chroni cy wszystkie
cz ci pod wysokim napi ciem WN. Rama z wyko czeniem proszkowym chroni cym przed korozj . Do
jednostki jest pełen dost p z przodu i tyłu umo liwiaj cy wyj cie ka dej cz ci.

Zaawansowane sterowanie mikroprocesorowe
WYŁ CZNIK ODCINAJ CY JEDNOSTKI Wył cznik odcinaj cy jednostki jest typu blokady. Dost p do
komory wysokonapi ciowego panela elektrycznego jest jedynie po ustawieniu wył cznika w pozycji
wył czonej [OFF].
ZDALNE CZUJNIKI TEMPERATURY Znajduj si w wentylowanej obudowie zamocowanej w rackach, które
obejmuje klimatyzacja. Odczyt stosowany jest do sterowania prac jednostki.

3.2 Wła ciwo ci opcjonalne
Modele chłodzone powietrzem
NAWIL ACZ Zbiornik pary typu kanistrowego zainstalowany jest fabrycznie w jednostce chłodzenia i jest
sterowane przez system mikroprocesorowy. Jest kompletny z wymiennym cylindrem/butl , ze wszystkimi
zaworami dopływowym i spustowym, dystrybutorem pary i elektronicznymi kontrolkami. Konieczno
wymiany kanistra jest wskazana na panelu sterowania mikroprocesorowego. Nawil acz jest zaprojektowany
do pracy z wod o przewodno ci od 125-500 mikroS/cm. Przerwa powietrzna w zespole nawil acza
zapobiega ma przepływowi wstecznemu wody dopływowej do nawil acza.
ELEKTRYCZNE DOGRZEWANIE W ownice dogrzewania elektrycznego maj nisk moc (w watach),
zbudowane s z eberek rurowych ze stali nierdzewnej 304, zabezpieczone przeł cznikami termicznymi,
sterowana jednostopniowo. Elementy dogrzewania mo na wyj z przodu obudowy.
POMPA KONDENSATU Ma wydajno
3,8 l/min przy 6,1 m. Pompa jest wyposa ona we wbudowany
podwójny przeł cznik pływakowy, zespół silnika pompy oraz zbiornik. Wtórny pływak powinien wysyła
sygnał do lokalnego alarmu i wył cza jednostk przy wysokim poziomie wody.
Czujnik wysokiej temperatury FIRESTAT zamontowany jest w jednostce, a jego czuły element w powrotnym
przepływie powietrza. Po uruchomieniu przez wysoka temperatur czujnik natychmiast wył cza cał
jednostk .
CZUJNIK DYMU Czujnik dymu działa w powietrzu powrotnym, zamyka jednostk po wykryciu i uruchamia
alarm wizualny i d wi kowy. Dost pne s styki bezpotencjałowe dla zdalnego alarmu montowanego przez
klienta. Czujnik dymu nie ma działa jako, ani zast powa , systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu
wymaganego zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.
FILTR Dost pne s filtry opcjonalne: Powinny by filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”)
zgodnie z ASHRAE 52.2 (-65% wg ASHRAE 52.1) lub F5 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i
dost pne od tyłu jednostki.
ALARM ZATKANEGO FILTRA dost pny jest do filtra standardowego i opcjonalnego. Wysyła alarm wizualny
na ekran.
NAGRZEWNICA SKRZYNI KORBOWEJ Spr arka powinna obejmowa nagrzewnice skrzyni korbowej
zasilane z wewn trznego panela elektrycznego.

Modele chłodzone wod
ZAWÓR MODULACYJNY 2-DROGOWY Jednostka działa z zaworem modulacyjnym 2-drogowym do
regulacji przepływu wody z glikolem przez skraplacz płytowy. Sygnały otwarcia lub zamkni cia, wytwarzane
przez sterownik elektroniczny, zarz dzaj ruchem aktywatora zaworu by utrzyma wymagan temperatur
skraplania. Maksymalne ci nienie ró nicowe przy zamkni tym zaworze wynosi 300 kPa.
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NAWIL ACZ Zbiornik pary typu kanistrowego zainstalowany jest fabrycznie w jednostce chłodzenia i jest
sterowane przez system mikroprocesorowy. Jest kompletny z wymiennym cylindrem/butl , ze wszystkimi
zaworami dopływowym i spustowym, dystrybutorem pary i elektronicznymi kontrolkami. Konieczno
wymiany kanistra jest wskazana na panelu sterowania mikroprocesorowego. Nawil acz jest zaprojektowany
do pracy z wod o przewodno ci od 125-500 mikroS/cm.
ELEKTRYCZNE DOGRZEWANIE W ownice dogrzewania elektrycznego maj nisk moc (w watach),
zbudowane s z eberek rurowych ze stali nierdzewnej 304, zabezpieczone przeł cznikami termicznymi,
sterowana jednostopniowo. Elementy dogrzewania mo na wyj z przodu obudowy.
POMPA KONDENSATU Ma wydajno
3,8 l/min przy 6,1 m. Pompa jest wyposa ona we wbudowany
podwójny przeł cznik pływakowy, zespół silnika pompy oraz zbiornik. Wtórny pływak powinien wysyła
sygnał do lokalnego alarmu i wył cza jednostk przy wysokim poziomie wody.
Czujnik wysokiej temperatury FIRESTAT zamontowany jest w jednostce, a jego czuły element w powrotnym
przepływie powietrza. Po uruchomieniu przez wysoka temperatur czujnik natychmiast wył cza cał
jednostk .
CZUJNIK DYMU Czujnik dymu działa w powietrzu powrotnym, zamyka jednostk po wykryciu i uruchamia
alarm wizualny i d wi kowy. Dost pne s styki bezpotencjałowe do zdalnego alarmu montowanego przez
klienta. Czujnik dymu nie ma działa jako, ani zast powa , systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu
wymaganego zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.
FILTR Dost pne filtry opcjonalne: Powinny by filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”)
zgodnie z ASHRAE 52.2 (60-65% wg ASHRAE 52.1) lub F5 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i
dost pne od tyłu jednostki.
ALARM ZATKANEGO FILTRA dost pny jest do filtra standardowego i opcjonalnego. Wysyła alarm wizualny
na ekran.
NAGRZEWNICA SKRZYNI KORBOWEJ Spr arka powinna obejmowa nagrzewnice skrzyni korbowej
zasilane z wewn trznego panela elektrycznego.

Modele chłodzone wod lodow
ZAWÓR MODULACYJNY 2-DROGOWY Jednostka działa z zaworem modulacyjnym 2-drogowym do
regulacji przepływu wody z glikolem przez skraplacz płytowy. Sygnały otwarcia lub zamkni cia, wytwarzane
przez sterownik elektroniczny, zarz dzaj ruchem aktywatora zaworu by utrzyma wymagan temperatur
skraplania. Maksymalne ci nienie ró nicowe przy zamkni tym zaworze wynosi 300 kPa.
NAWIL ACZ Zbiornik pary typu kanistrowego zainstalowany jest fabrycznie w jednostce chłodzenia i jest
sterowane przez system mikroprocesorowy. Jest kompletny z wymiennym cylindrem/butl , ze wszystkimi
zaworami dopływowym i spustowym, dystrybutorem pary i elektronicznymi kontrolkami. Konieczno
wymiany kanistra jest wskazana na panelu sterowania mikroprocesorowego. Nawil acz jest zaprojektowany
do pracy z wod o przewodno ci od 125-500 mikroS/cm.
Elektryczne dogrzewanie W ownice dogrzewania elektrycznego maj nisk moc (w watach), zbudowane
s z eberek rurowych ze stali nierdzewnej 304, zabezpieczone przeł cznikami termicznymi, sterowana
jednostopniowo. Elementy dogrzewania mo na wyj z przodu obudowy.
POMPA KONDENSATU Ma wydajno
3,8 l/min przy 6,1 m. Pompa jest wyposa ona we wbudowany
podwójny przeł cznik pływakowy, zespół silnika pompy oraz zbiornik. Wtórny pływak powinien wysyła
sygnał do lokalnego alarmu i wył cza jednostk przy wysokim poziomie wody.
Czujnik wysokiej temperatury FIRESTAT zamontowany jest w jednostce, a jego czuły element w powrotnym
przepływie powietrza. Po uruchomieniu przez wysoka temperatur czujnik natychmiast wył cza cał
jednostk .
CZUJNIK DYMU Czujnik dymu działa w powietrzu powrotnym, zamyka jednostk po wykryciu i uruchamia
alarm wizualny i d wi kowy. Dost pne s styki bezpotencjałowe dla zdalnego alarmu montowanego przez
klienta. Czujnik dymu nie ma działa jako, ani zast powa , systemu wykrywania dymu w pomieszczeniu
wymaganego zgodnie z lokalnymi lub krajowymi przepisami.
FILTR Dost pne filtry opcjonalne: Powinny by filtry harmonijkowe MERV8 (z gł bokimi zakładkami 4”)
zgodnie z ASHRAE 52.2 (60-65% wg ASHRAE 52.1) lub F5 zgodnie z EN799, znajduj ce si w obudowie i
dost pne od tyłu jednostki.
ALARM ZATKANEGO FILTRA dost pny jest do filtra standardowego i opcjonalnego. Wysyła alarm wizualny
na ekran.
NAGRZEWNICA SKRZYNI KORBOWEJ Spr arka powinna obejmowa nagrzewnice skrzyni korbowej
zasilane z wewn trznego panela elektrycznego.

Du y wy wietlacz
Karta INTELLISLOT WEB/485 z ADAPTEREM umo liwia komunikacj przez podstawowy T Ethernet 10/100
i RS-485 sieciow Modbus. OBUDOWA – specjalny kolor.
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3.3 Nomenklatura numerów
Jednostk całkowicie definiuje dwadzie cia pi

Liczba 1 i 2

Liczba 3, 4 i 5

Rodzina
CR

Wielko : Moc chłodzenia „kW” (około)
Nominalna moc chłodzenia

Liczba 6 – Odprowadzenie powietrza
R
Przepływ powietrza z odprowadzeniem poziomym
Liczba 7 – Typ systemu
A
Typ systemu chłodzony powietrzem
W
Typ systemu chłodzony woda
C
Typ systemu chłodzony wod lodow
Liczba 8 – Przepływ powietrza
1
Przepływ powietrza – wentylator z wtyczk EC
Liczba 9 - Zasilanie elektryczne
0
Zasilanie elektryczne 400V/3 fazy/50 Hz + N
C
Zasilanie elektryczne 208V/3 fazy/60 Hz
A
Zasilanie elektryczne 460V/3 fazy/60 Hz
Liczba 10 – System chłodzenia
2
Systemy chłodzenia – CW z zaworem
dwudrogowym
3
Systemy chłodzenia – CW z zaworem trójdrogowym
7
Systemy chłodzenia – DX z pojedynczym obwodem
R410A ze spr ark Digital Scroll
Liczba 11 – Nawil anie
0
Nawil anie - brak
S
Nawil anie – nawil acz elektrodowy
Liczba 12 – Wy wietlacz
A
Wy wietlacz – Mały wy
N
Wy wietlacz – Mały wy
czujnik temperatury
D
Wy wietlacz – Du y wy
C
Wy wietlacz – Du y wy
czujnik temperatury

cyfr.B

wietlacz 1 czujnik T+H
wietlacz 1 tylko jeden
wietlacz 1 czujnik T+H
wietlacz 1 tylko jeden

Liczba 13 - Nagrzewanie wtórne
0
Dogrzewanie - brak
1
Dogrzewanie – ogrzewanie elektryczne poziom 1
Liczba 14 – Filtr powietrza
0
Filtr powietrza - G4 (EU4)
1
Filtr powietrza - F 5 (EU5)
2
Filtr powietrza - G4 (EU4) + alarm zatkania filtra
3
Filtr powietrza - F 5 (EU5) + alarm zatkania filtra
8
Filtr powietrza - Merv 8 + alarm zatkania filtra
9
Filtr powietrza - Merv 11 + alarm zatkania filtra

Liczba 15 – W ownica
1 W ownica – chłodzona powietrzem – chłodzona
wod , zawór wodny dwudrogowy
7 W ownica – chłodzona wod , zawór wodny
trójdrogowy
H W ownica – standardowa w ownica wody lodowej
Liczba 16 – Opcje obudowy
1 Obudowa – standardowy kolor
2 Obudowa – specjalny kolor
Liczba 17 – Pompa kondensatu/Nagrzewnica skrzyni
korbowej
A Jednostki DX - nagrzewnica skrzyni korbowej
E Jednostki DX – pompa kondensatu i nagrzewnica
skrzyni korbowej
L Jednostki CW – bez pompy kondensatu
5 Jednostki CW – z pomp kondensatu
Liczba 18 – Opcje opakowania
Liczba 19 – Monitorowanie
N Bez obudowy IS
0 Z obudow IS/ bez karty
1 Jedna karta sieciowa IS
2 Dwie karty sieciowe IS
3 Jedna karta IS485
4 Dwie karty IS485
5 Karty sieciowa IS & IS 485
Liczba 20 – Czujniki
0 Czujniki - brak
H Czujniki - wysokiej temperatury - Firestat
S Czujniki - czujnik dymu - Smokestat
F Czujniki – dymu i wysokiej temperatury - Smoke and
Firestat
Liczba 21 – Opakowanie
P Opakowanie – PLP i paleta - krajowe
C Opakowanie – PLP i skrzynia drewniana - eksportowe
S Opakowanie – do transportu morskiego
Liczba 21 – Opakowanie
P Opakowanie – PLP i paleta - krajowe
C Opakowanie – PLP i skrzynia drewniana - eksportowe
S Opakowanie – do transportu morskiego
Liczba 23-25 Identyfikacja zamówienia
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Działanie
Jednostka działa całkowicie automatycznie. W sekwencji poni ej wyja niono działanie jednostki:
• Powietrze zasysane przez ci gle działaj ce wentylatory wchodzi do jednostki.
• Powietrze jest natychmiast filtrowane.
• Czujnik TEMPERATURE (temperatury) lub HUMITEMP (temperatura + wilgotno wzgl dna) (sprawdzi ,
jaki typ jest zainstalowany), sprawdza stan na wlocie powietrza i przekazuje informacje do układu
sterowania.
• Powietrze po obróbce jest nast pnie usuwane z jednostki.
• System sterowania porównuje przekazan informacj z zaprogramowanym w pami ci punktem nastawy i
warto ciami pasma proporcjonalno ci. Nast pnie wysyłana jest do klimatyzatora komenda obróbki
powietrza w nast puj cy sposób (patrz tak e instrukcja sterowania):

4.1 Chłodzenie
•

•

Bezpo redni tryb rozpr ny (DX)
Spr arka zostaje uruchomiona, a zimny czynnik chłodniczy przepływa przez parownik chłodz c
przepływaj ce powietrze. Działanie spr arki opisano w instrukcji sterowania.
Tryb wody lodowej (CW)
Spr arka zostaje uruchomiona, a zimny czynnik chłodniczy przepływa przez parownik chłodz c
przepływaj ce powietrze.
Działanie zaworu opisano w instrukcji sterowania.

4.2 Ogrzewanie
•

Ogrzewanie elektryczne (opcja): elementy grzewcze ogrzewaj przepływaj ce nad nimi powietrze.
Aktywacja jednostopniowa ogrzewania w przypadku osuszania, gdy temperatura powietrza
dopływaj cego jest za niska (patrz logika ogrzewania w instrukcji sterowania).

4.3 Osuszanie
•
•

•

Tryb DX
Spr arki zostaj uruchomione jest zmniejszony przepływ powietrza lub zmniejszona powierzchnia
parownika (zwi kszenie mo liwo ci modulacji spr arki), przez co nast puje osuszenie (patrz tak e
instrukcja sterowania).
Uwaga: Je eli podczas osuszania temperatura otoczenia spadnie poni ej podanego poziomu, osuszanie
zostanie zatrzymane, o ile jest to konieczne (patrz interwencj w razie dolnego poziomu [LOW LIMIT] w
instrukcji sterowania).
W trybie osuszania powietrze przechodz ce przez w ownice jest dogrzewane (je eli jest to konieczne)
przez elektryczn nagrzewnic w celu stabilizacji pocz tkowej temperatury.

4.4 Nawil anie - opcja
•
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Nawil acz wytwarza par rozprowadzan w strumieniu powietrza z rury dystrybucji pary.
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Sterowniki mikroprocesorowe
5.1 Sterowanie iCOM

Rys. 5.a
Modele Liebert CRV s sterowane przez redni kart iCOM
(rys. 10).
Karta sterowania znajduje si w panelu elektrycznym i jest
podł czona do zdalnego wy wietlacza, który jest
zainstalowany w obudowie/pomieszczeniu (doł czony jest
kabel podł czeniowy).
• Standardowy interfejs u ytkownika jest wy wietlaczem
graficznym (pod wietlany, 128 x 64 pikseli). Wskazuje warto ci
parametrów oraz odpowiednie symbole/kody w drzewie menu.
Wyposa ony jest w przyciski nawigacji oraz diody LED statusu.
• W menu wy wietlacza stosowane s intuicyjne ikony.
• Raport statusu ostatnich 400 zdarze /komunikatów jednostki.
• Rejestry danych graficznych temperatury i wilgotno ci.
• Alarmy o wysokim i niskim priorytecie uruchamiaj wizualny wska nik i
brz czyk.
• Dost pne jest wej cie zdalnego wł/wył (Remote on-off) oraz styków
beznapi ciowych alarmów wysokiego i niskiego priorytetu. Dost pne s
niska/wysoka temperatura, wysokie/niskie ci nienie, usterka wentylatora/sterowania, usterka
spr arki/sterowania i inne.
• Zarz dzanie LAN: funkcje standardowe obejmuj tryb oczekiwania (stand-by) (w przypadku usterki
działaj cej jednostki automatycznie jest uruchamiana druga) oraz automatycznej rotacji.
• Wszystkie ustawienia podlegaj ochronie przez 3-poziomowy system haseł (3-Level Password)(*).
• Po zaniku zasilania działa automatyczne ponowne uruchomienie (restart).

Tab. 5a - Dane techniczne
Dane techniczne
iCom Medium
E2prom
4Mbit + 512kbit
Pami Flash
32 Mbit
Obszar pami ci RAM
128Mbit
Mikrosterowanie
Coldfire 32Mb
Wej cie analogowe
3 x 0-10V,0-5V ,4..20mA (do wyboru) + 2 PTC/NTC + 3 NTC
Wej cie cyfrowe
9 x sprz one optycznie
Wyj cie analogowe
2 x 0-10V
Wyj cie cyfrowe
wyj cie 7 triakowe i 2 wyj cia przeka nikowe
Godzina i data buforowania funkcji przez bateri litow
Zł cza Hirobus LAN
gniazda 2 RJ45 (dla jednostki w LAN, zdalny wy wietlacz)
Zł cza sieciowe Ethernet
1 gniazdo RJ45
Zł cza szyny CAN
2 gniazda RJ12
Zł cza Hironet
gniazdko 1 RJ9 do RS485 (bezpo rednie podł czenie do systemów nadzorczych)
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Sterowniki mikroprocesorowe
5.2 Wy wietlacz graficzny CDL (opcja)
•
•
•
•
•
•
•

Du y wy wietlacz graficzny (320 x 240 pikseli)
W menu wy wietlacza CDL stosowane s intuicyjne ikony.
Raport statusu ostatnich 400 zdarze /komunikatów jednostki/systemu.
Rejestry danych graficznych temperatury i wilgotno ci, wybierany zakres
czasu od 8 minut do 2 tygodni.
Oprogramowanie trybu półautomatycznego lub całkowicie r cznego
zarz dzania ze wszystkimi urz dzeniami zabezpieczaj cymi.
System 4-poziomowego zabezpieczenia hasłami wszystkich ustawie .
Ergonomiczna obudowa pozwala na stosowanie jej jako urz dzenia
przeno nego stosowanego do uruchomienia oraz ma wolne podł czenia
dla personelu serwisowego.

Dane techniczne wy wietlacza graficznego CDL
Mikrosterownik:
Zł cza sieciowe Ethernet
Zł cza szyny CAN
Zasilanie elektryczne:
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Coldfire 32Mb
gniazda 2 RJ45 (dla jednostki w LAN, zdalny wy wietlacz)
2 gniazda RJ12
poprzez szyn CAN lub zewn trzne zasilanie 12Vdc
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Gwarancja wysokiej dost pno ci
krytycznych danych i zastosowa .

Emerson Network Power, firma grupy Emerson (NYSE:EMR),
to wiatowy lider w dziedzinie zapewnianiu ci gło ci systemów
biznesowych o krytycznym znaczeniu (Business-Critical
Continuity™) dla sieci telekomunikacyjnych, centrów danych
oraz o rodków opieki zdrowotnej i zakładów przemysłowych.
Emerson Network Power oferuje innowacyjne rozwi zania i
specjalistyczn wiedz w zakresie zasilania AC i DC, systemów
klimatyzacji precyzyjnej, wbudowanej technologii komputerowej
i zasilania, zintegrowanych racków i obudów, przeł czania
zasilania i układów steruj cych, monitoringu i ł czno ci.
Wszystkie rozwi zania s obsługiwane przez globaln sie
techników Emerson Network Power.
Produkty zasilania, klimatyzacji precyzyjnej i monitoringu
Liebert oraz usługi firmy Emerson Network Power ułatwiaj
wykorzystanie i zarz dzanie centrami danych i technologiami
sieciowymi dzi ki wi kszej dost pno ci, elastyczno ci i
skuteczno ci systemu IT. Aby uzyska wi cej informacji,
zapraszamy na strony www.liebert.com,
www.emersonnetworkpower.com lub
www.eu.emersonnetworkpower.com.

Kontakt:
Przedsiębirstwo Produkcyjno Usługowe
KLIMAT Sp. Z o.o.
ul. Hutnicza 37A
81-061 Gdynia
Tel.: +48 58 665 33 33
Faks: +48 58 663 88 88
www.klimat.gda.pl
klimat@klimat.gda.pl

Doło ono wszelkich stara , aby zapewni kompletno i dokładno
zawartych tu informacji, tym niemniej firma Liebert Corporation nie
ponosi adnej odpowiedzialno ci za szkody lub straty powstałe w
wyniku zastosowania niniejszych informacji, jak równie
ewentualnych bł dów i pomini .
©2008 Liebert Corporation
Wszelkie prawa zastrze one. Firma zastrzega mo liwo wprowadzania zmian bez
uprzedniego powiadomienia.
® Liebert jest zastrze onym znakiem handlowym firmy Liebert Corporation.
Wszelkie nazwy własne, u yte w niniejszej dokumentacji, s zastrze onymi
znakami handlowymi.
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