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KEHUA TECH, як провідний постачальник енергетичних рішень у Китаї, була заснована в 1988 році. 13 січня 2010 року Kehua

Tech офіційно стала публічною і була зареєстрована на Шеньчженьській фондовій біржі, що є ще однією віхою в історії

компанії.

Kehua Tech володіє 40 дочірніми підприємствами, 5 виробничими базами, 3 R&D центрами, 1 центром тестування EMC з

програмою тестування UL. Маючи більш ніж 50 офісів на внутрішньому ринку та більше 3000 співробітників. Kehua Tech має

R&D команду, що складається з більш ніж 600 інженерів і 3 національних експертів в енергетиці. Більше 30 років

спеціалізується на енергетичному ринку. Продукти Kehua Tech були встановлені в 104 країнах і регіонах, мають сертифікати

відповідності стандартам CE, SAA, TUV та іншим для запитів різних ринків.

KEHUA TECH відданий забезпеченню надійних та інноваційних рішень у сфері енергетики, які включають критичне

енергетичне рішення, відновлювані джерела енергії, рішення для центрів обробки даних та рішення для їх моніторингу для

клієнтів у різних галузях промисловості.

Рішення для Центрів Обробки Даних, які ми пропонуємо, включають: Wise-S малий модульний ЦОД, Wise-M середній

модульний ЦОД та Wise-I великий модульний ЦОД, що задовільнять будь-які вимоги.

Крім того, Kehua Tech має сильну технічну базу та великий досвід для підтримки найрізноманітніших виробничих вимог

клієнтів.
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● Традиційне будівництво, експлуатація та обслуговування центрів обробки даних при активному розвитку

інформаційних технологій, очевидно, не можуть задовольнити потреби розширення бізнесу. У цій ситуації

модульний центр обробки даних стає новою тенденцією.

● У Kehua Tech є три модульні рішення для центрів обробки даних для задоволення різних потреб клієнтів:

Майбутнє для ЦОД

Wise-S ЦОД Wise-M ЦОД

Wise-I ЦОД

● Модульний центр обробки даних складається з системного модуля з різними функціями та можливостями. 

Індивідуальне рішення доступне за запитом наших клієнтів.
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Модульний ЦОД

7 Переваг

Більше Користі

Безпечний

та надійний

Зелений

з високою ефективністю

Модульний

Облачне 

керування

Видатні

технології

Швидке 

розгортання

скорочення 

витрат

Зелений модульний Центр Обробки Даних Kehua Tech запущений на основі безпеки фізичної інфраструктури.

Наша завдання полягає в тому, щоб допомогти клієнтам створювати інтелектуальні та зелені центри обробки

даних. Ми можемо зробити бюджет інвестицій, системне планування, системне проектування, розподіл

електроенергії, інтегрувати систему охолодження та моніторинг для наших партнерів. Ми прагнемо зробити все

легким для кінцевих користувачів. Нашими цілями є не тільки виробництво обладнання, а й постачання послуг.
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Безпечний та надійний

● Високотехнологічна технологія та висока якість забезпечують безпеку та доступність

системи

● Мультизадачність в пристроях, компонентах і системах

● Висока надійність ІТ-інфраструктури

● Передові та практичні технології, обладнання та екологічні матеріали для забезпечення

безпеки та комфорту

● Цифрова інтелектуальна мережа покращує безпеку та надійність експлуатації та 

обслуговування

Зелений з високою ефективністю

Мікросистема розподілу електроенергії, мікро-модульна система охолодження та система 

мікро-модульних стелажів можуть заощаджувати від 20% до 30% електроенергії. За 

допомогою CFD оцінки теплового моделювання та оптимізації повітряного потоку в 

приміщеннях модульний центр обробки даних покращує рентабельність інвестицій (ROI).
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Модульний блок робить модульне рішення простим і 

інтегрованим.

● Все-в-одному: ДБЖ + кондиціонер + розподіл

живлення + моніторинг + акумулятор і т.д.

● Проста установка: Створення блоків відповідно

до потреб клієнтів.

● Швидке розгортання.

● Інтелектуальне управління системою моніторингу.

● Зменьшення відстаней ліній передач.

Модульні
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Швидке розгортання

Клієнту потрібні лише блоки 

відповідно до ІТ-вимог та 

архітектурного простору. 

Майбутнє розширення потужності

може бути продовжено без 

втручання в технологічний

процес. Мета полягає в тому, 

щоб оптимізувати час доставки та 

мінімізувати термін будівництва. 

Можна заощадити більше 50% 

часу.

Легка маштабованість

Облачне керування

● У режимі реального часу: сигналізація та онлайн моніторинг навколишнього середовища, 

безпеки, системи управління пожежогасінням і т.д..

● Швидка локалізація несправностей та швидке реагування з будь-якого місця за 

допомогою системи віддаленого моніторинга 24/7.

● Кілька функцій управління - налаштування, сигналізація, захист, ефективність, керування 

записами та звітами подій

Звукова та світова 
сигналізація

Детектор димуДБЖКондиціонер

Локальний моніторинг Моніторинг з ПК

Модуль моніторингу

Датчик температури
та вологості

Датчик 
заводнення

Датчик руху

Датчик 

відкриття дверей
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Скорочення витрат

Стандартний модульний центр обробки даних

● Збереження значної площі.

● Скорочення інвестицій.

● Підвищення ефективності роботи.

● Скорочення експлуатаційних витрат.

● Скорочення терміну окупності.

● Оптимізація використання коштів.

Малі 
розміри

50%

Скорочення 
експлуатаційних

витрат

30% Можливість
розширення

30%
Швидка 

доставка

50%

Висока 
ефективність

30%

Видатні технології

● Висока технологічність, передові технічні 

характеристики, високі стандарти якості

● Розширення потужності системи підтримується з 

достатньою ємністю

● Високонадійна стандартна серверна стійка, що дозволяє

встановлювати обладнання відповідно до холодного та 

гарячого коридорів.

● Гнучке налаштування потоків повітря відповідно до різних

характеристик центру обробки даних.



8

Використання

Wise-S Модульний ЦОД

Представлення рішення

Wise-S модульний центр обробки даних у 19-дюймову корпусі, інтегрований з модулем розподілу потужності, 

ДБЖ, акумуляторами, моніторингом навколишнього середовища, управлінням силовими лініями, 

охолодженням тощо. Компактне на надійне рішення для різних вимог.

Звукова та 
світлова 

сигналізація

Модуль моніторингу

Комплексний
модуль розподілу

Модуль вхідний

ДБЖ

Батарея

Детектор 
диму

Замок

Найменування Характеристика

Розмір (Ш×Г×В), мм 600×800×2000/600×1000×2000

Потужність ДБЖ, кВА/кВт 1-15

Місце користувача 4U-17U

Напруга, В 230/налаштовується

Частота, Гц 50/налаштовується

IP IP20

Міністерства Банки Підприємства ОсвітаІнтелектуальне обладнання
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Використання

Wise-M Модульний ЦОД

Представлення рішення

Wise-M модульний центр обробки даних з повністю закритою конструкцією. Включає в себе інтегровані

джерело живлення з модулем розподілу потужностей, систему охолодження, шафу, протипожежний захист, 

модуль моніторингу і інше. Може бути використаний для установки сервера, маршрутизаторів, комутаторів і 

т.д..

Міністерства Банки МедицинаПідприємства Офісні спорудиВиробництва

Модуль ввідний

Модуль розподілу 
потужностей

Батареї

Датчик дверний

Датчик дверний

Звукова та 
світлова 

сигналізація

Датчик диму

7‘’ 
тактильний 

дисплей

Датчик 
температури та 

вологості

Модуль моніторингу

ДБЖ
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Wise-M Модульний ЦОД

Завдяки замкнутій конструкції системи, економія енергії на охолодження може становити до 30%!

Силовий модуль
Кондиціонер

Вид зверху

Сервер

Холодний 

коридор

Гарячий

коридор

Зовнішній блок 

кондиціонера

Силовий модуль
Кондиціонер

Сервер
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Технічні характеристики

Конфігурація

Параметр

KDU02 KDU03 KDU04

Система

Ш×Г×В, мм 1500x1400x2000 2100x1400x2000 2700x1400x2000

Шумове навантаження, 

dB

<65

ДБЖ Потужність 6кВА/6кВт 10кВА/10кВт
10кВА/10кВт
15кВА/15кВт

Кабінет

Кількість 2 3 4

Вільні місця 42U 84U 126U

При перевищенні

теамператури
Передні та задні дверцята відкидаються автоматично

Батарея Час підтримки 60хв.(налаштовується)

Кондиціонер

Охолодження,кВт 5.1 8.5 8.5/12.5

SHR 100%

Циркуляція повітря, м3 1100 1600 1600

Нагрів, кВт 3

Фреон R410A

Температура експлуатації 0~35℃ (в приміщенні) -20℃~45℃ (зовні)

Ш*Г*В, мм 300*1400*2000

Моніторинг

Локальний дисплей 7‘’ тактильний дисплей з індикацією температури та вологості, датчику диму, 

відкриття дверей та інші.

ДБЖ RS232,RS485

Розподільча частина Енерголічільник ,RS485,Інтелектуальне PDU,SNMP

Кондиціонер Точний кондиціонер або звичайний кондиціонер

Сигналізація
Звукова та світлова сигналізація, оповіщення про заводнення через електронну 

пошту, телефонне повідомлення ; датчик руху, молнієзахист, моніторинг 

батареї

Централізований 

моніторинг

Централізований моніторинг мережі та система обмеження доступу до 

приміщення, камери відео нагляду

Опції - АВР, направляючі рейкі

Note: Допускається 8 кабінетів в одній системі та паралельна робота систем.
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Електромережа

Професійна інтегрована

система електропроводки:

лінія електропередач з

верхньої сторони, труба

кондиціонування повітря

знизу, гнучке компонування

трубопроводу; резервування

місця для пішохідних зон.

Базуючись на передовій і

перспективній ідеї, стандарт проводки суворо виконує вимоги до

проектування ЕМС, що розділяють високу і низьку напругу, повністю

гарантують вимоги передачі даних та якість зв'язку.

Wise-I Модульний ЦОД

Представлення рішення

Wise-I модульний центр обробки даних. Рішення складається з пристроїв розподілу потужності, кабінету, 

кондиціонера, системи моніторингу, проводки, пожежогасіння і так далі. Уся система має фабричну збірку, 

легку установку на місці зі швидкою доставкою.

Використання

Безпека БанкиСтрахування Міністерства ВиробництваТелекомунікації

Система живлення та розподілу електроенергії

Вертикальний кабінет

Інтелектуальна

Висока ефективність

Висока надійність

Енергозбереження

ДБЖ

Дві частини: модульний ДБЖ та HV

постійного струму, можуть бути

налаштовані як модульна система

відповідно до вимог енергоспоживання

і рівня резервування.

Великі ЦОД
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Система охолодження

Два види прецизійної системи охолодження: охолодження повітрям і система водяного 

охолодження. Закрита технологія холодного коридору і точна технологія витяжки повітря

значно покращили охолодження та енергоефективність, а також зменшили споживання енергії.

Шафа

З високою несучою

здатностю та 

вражаючої

зовнішності

Холодний коридор

Виконання вимог охолодження стійки для середньої

теплової щільності; доставлення охолодженого повітря до 

обладнання теплового випромінювання.

Система моніторингу

Щоденне функціонування та управління системою 

моніторингу забезпечують безперебійну роботу системи, 

легке та зручне обслуговування.
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