Veri Merkezleri için Kiralama
Hizmetleri
Hızlı ve Güvenilir Geçici Soğutma Çözümleri

Veri merkezlerinde ısı yönetimi
Hızlı büyüyen veri merkezlerinin öngörülemeyen
ihtiyaçlarının karşılanmasında güvenilir bir soğutma
yönetimi stratejisinin önemi büyüktür. Halen
kullanılmakta olan ve yeni veri merkezlerindeki sunucu
yoğunluğu, büyüyen taleplerin karşılanabilmesi için
artmaktadır. Yetersiz soğutma kapasitesi, kalite ve
üretkenliği olumsuz biçimde etkilemenin yanında
maliyetli aksamalara yol açabilir.
Veri merkezi sahipleri ve operatörler, merkezin kesintisiz
bir şekilde çalışmasını sağlamak için acil durum
planlamasına ihtiyaç duyarlar. Hızlı ve güvenilir bir geçici
soğutma çözümü, doğru tercih olacaktır. Trane Kiralama
Hizmetleri sayesinde acil durumlarda riski haﬁﬂetebilir
ve planlanmış kapanmaları azaltabilirsiniz.

Kapsamlı ve ihtiyaçlar doğrultusunda
özelleştirilmiş kiralık soğutma çözümleri
Her bir veri merkezi diğerlerinden farklıdır. Bu
nedenle soğutma ihtiyaçları da birbirinden farklıdır.
Kapsamlı geçici soğutma yaklaşımımız, iş ihtiyaçlarınızı
gerçekleştirmenize yardımcı olmak ve aşağıda verilen
işletme amaçlarını karşılamak için doğru ekipmanların
seçilmesini, kurulmasını, devreye alınmasını ve
çalıştırılmasını da kapsamaktadır.
• Sürekli değişen ihtiyaçlara uyarlanabilme

• Arıza durumunda aksamaları en aza indirme
• Sahip olma ve işletim maliyetini kontrol etme
Trane ekipmanları, özgün gereksinimlerinizi karşılamak
için dikkatli bir şekilde seçilir. Kiralanan birimlerin
teslimatı ve kurulumu, işletiminize kusursuz uyum
sağlayacak şekilde planlanır.

Neden Trane Kiralama Hizmetleri?
• Büyük, yeni ve sürekli bakımı yapılan birim ﬁlosu
• Hızlı ve kolay kurulum sağlayan eksiksiz aksesuar
takımı
• Fabrika tarafından yetkilendirilen tecrübeli
teknisyenlere sahip geniş servis ağı

Başlangıçtan sonuna kadar anahtar teslimi
hizmetler
Trane, HVAC ekipmanı üretimi ve tedarikinde dünya
lideridir. Kiralama uygulamaları için kullandığımız
ekipmanları kendimiz tasarlar ve üretiriz. Anahtar
teslimi hizmetlerimiz ekipman tedariki, kurulum,
izleme ve sökme işlemlerini içerir. Bunun yanı sıra,
kurulumunuzun kesintisiz biçimde çalışması konusunda
Trane teknisyenlerine güvenebilirsiniz. Veri merkezinizin
optimum düzeyde çalışmasını sağlamak için ihtiyaç
duyacağınız her şeye sahibiz.

Güvenilir bir iş ortağından soğutma çözümleri
Trane Avrupa ve Orta Doğu'nun en gelişmiş kiralık
soğutma grubu ﬁlolarından birine sahiptir. 130 satış/
servis noktası ve sektördeki en iyi eğitimi almış 1000'in
üzerinde satış mühendisi ve servis teknisyeniyle Trane,
özel uygulamalarınız ve sezonluk ihtiyaçlarınız için en iyi
hizmeti verebilecek olan tedarikçidir.
Hızlı, güvenli ve maliyet etkin çözümler sunarız.
Hesap yöneticileri, mühendisler, servis teknisyenleri
ve lojistik profesyonellerinden oluşan ekibimiz ihtiyaç
duyduğunuz ekipmanı, beklentilerinizi aşacak şekilde
sorunsuzca çalışan bir sisteme dönüştürebilir.

Bize ulaşın
Bir Trane soğutma grubu kiralamak ya da Trane Kiralama
Hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için, şu
adresten bizi ziyaret edin:

www.trane-chiller-rental.eu
ve Trane Kiralama Hizmetleri videosunu izleyin
(www.youtube/watch?v=a3wqcmPb1Hg)
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