Välj rätt fläkt!
Noctua är en österrikisk tillverkare datorfläktar och kylare. De har genom
åren blivit kända för att göra fläktar av mycket hög kvalité med låg ljudvolym. De har också ett speciellt färgschema på de flesta av sina fläktar, brun
och beige, vilket också bidragit till deras kändisskap.
Noctua har ett speciellt namngivningsschema för sina fläktar. Jag tänkte
att vi skulle gå igenom hur ni kan göra för att tolka deras namnscheman
och ge er verktyg för att veta skillnaden mellan olika fläktar.
Modellnamnen ser till exempel ut så här: NF-F12. ”NF” berättar för oss att
det är en chassifläkt (NF står antagligen för Nocuta Fan). ”NH” är Noctuas
betäckning för processorkylare. Siffran ”12” skvallrar om att det är en 120
mm-fläkt. Hade det istället stått ”14” så hade det varit en 140 mm-fläkt.
Olika typer av fläktar
Kanske den mest intressanta delen av modellnamnet är bokstaven som står före siffran, i exemplet ovan ”F”.
Bokstaven berättar vilken typ av fläkt som används.
Modellerna som betecknas med ”S” är Nocutas standardfläktar. De har ett riktat luftflöde och fungerar bäst om
de har fritt utrymme både framför och bakom. Eftersom luftflödet är riktat så krävs det nogrrann placering. De
fungerar optimalt längst bak i chassit eller långt fram om det finns tillräckligt med utrymme.
R-modellen påminner om S-fläktar men har en större spridning av luften. De fungerar bäst med fritt utrymme
framför och bakom men presterar bättre i trånga utrymmen är S-fläktar. De är inte lika placeringskänsliga som
S-fläktar men riktar inte luften lika bra. B-modellen är ett mellanting mellan S och R med mer spridning än
S-modellen och mer riktat än R-fläktarna.
F-fläktar är högtrycksfläktar med riktat luftflöde. De är gjorda för att pressa in mycket luft i trånga utrymmen.
De lämpar sig för montering på processorkylare, radiatorer eller nära hårddiskburar.
P-modellen påminner om F-fläktar men har större spridning på luften. Det gör att de träffar en större yta med
luften, men de är inte lika effektiva på små ytor. De fungerar framför större hårddiskburar, på fronten av chassit
eller på sidorna.
A-fläktar är en blandning mellan S- och F-fläktar. De har generellt sett högre varvtal än de andra fläktarna och
flyttar således mer luft. Nackdelen är att de låter mer. De lämpar sig på processorkylare eller övriga delar på
chassit där mycket kylning behövs.
Fläktarna kommer givetvis att fungera på andra ställen än vad som är angivet ovan. De viktigaste specifikationerna på fläktar är ljudnivå och hur mycket luft de flyttar. Noctua har generösa garantier och fläktar som klarar
hård belastning, vilket gör dem till ett bra alternativ för både entusiasten och den kräsne datoranvändaren.

