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ENERGIEBESPARENDE DATACENTERKOELING
ICT-ruimtes en datacenters
kunnen in Nederland het
gehele jaar gekoeld worden
zonder gebruikmaking van
compressorkoeling!

De huidige technologische ontwikkelingen bieden de mogelijkheid om
aanzienlijk op energie te besparen wanneer het gaat om het koelen
van ICT-ruimtes en datacenters. Het energieverbruik voor het koelen
van deze ruimtes beslaat een groot deel van het totaal opgenomen vermogen. Door gebruik te maken van het juiste innovatieve koelsysteem,
kan er dus aanzienlijk op het energieverbruik worden bespaard.

BESCHIKBAARHEID CONFORM DE
ASHRAE-RICHTLIJNEN
Bij ICT-apparatuur is het belangrijk dat de beschikbaarheid gewaarborgd
blijft. Ook dient het klimaat binnen een dataruimte gereguleerd te
worden. De richtlijnen zijn door ASHRAE omschreven in de Thermal
Guidelines. Dit is de wereldwijde standaard voor datacenters en hierin
staat onder meer de bandbreedte omschreven waar de ruimtes aan
moeten voldoen.
In onderstaand schema worden de waarden weergegeven. De ‘recommended envelop’ geeft aan dat ICT-apparatuur langdurig kan draaien
onder deze condities. De ‘allowable envelop’ (A1) geeft aan binnen welke
waarden de ICT-apparatuur kortstondig kan draaien. Hieruit blijkt dat
de apparatuur in een ruimere bandbreedte kan opereren zonder dat de
beschikbaarheid in het geding komt.

ASHRAE THERMAL GUIDELINES 2015
Recommended envelop
Temperatuur

18˚C tot 27˚C

Luchtvochtigheid

-9˚C DP tot 15˚C DP en 60% RV

Allowable envelop (A1)
Temperatuur

15˚C tot 32˚C

Luchtvochtigheid

12˚C DP en 8% RV tot 17˚C DP en 80% RV

EVAP2COOL
Evap2Cool is een voordelige, betrouwbare en duurzame koeloplossing voor datacenters. Het innovatieve koelsysteem is
gebaseerd op gecontroleerde indirecte vrije koeling met buitenlucht, indien nodig gecombineerd met indirecte adiabatische
koeling. Evap2Cool is hiermee een uniek product dat een PUE-koeling lager dan 1,05 mogelijk maakt. In vergelijking met
conventionele koeltechnieken is Evap2Cool hiermee een zeer energie-eﬃciënt en milieuvriendelijk koelsysteem.

DE WERKING
De Evap2Cool technologie heeft twee gescheiden
luchtstromen in een tegenstroom-warmtewisselaar:
de primaire luchtstroom is de datacenterlucht en de
secundaire lucht is de buitenlucht. Deze buitenlucht
zorgt voor koeling van de datacenterlucht, zonder dat
deze luchtstromen met elkaar in contact komen.
Hiermee wordt voorkomen dat kwalitatief onzuivere
buitenlucht het datacenter binnen kan komen. De
temperatuur van de buitenlucht is het grootste
gedeelte van het jaar laag genoeg om te koelen.
Wanneer de buitenlucht warmer wordt, dan zal de
datacenterlucht door indirecte adiabatische koeling
in de secundaire lucht terug gekoeld worden tot de
ingestelde toevoertemperatuur. Er wordt zeer eﬃciënt
met het waterverbruik omgegaan, met een aanzienlijk
koelvermogen als resultaat.

VOORDELEN
Evap2Cool maakt gebruik van buitenlucht en water.
Meer niet! Alleen de ventilatoren en de pomp (in het
geval van indirecte adiabatische koeling) verbruiken
energie. Daarom kunt u in vergelijking met conventionele koelsystemen tot wel 80% besparen op uw
energiekosten. Deze ‘groene’ koelinstallatie bevat geen
milieuonvriendelijke HFK’s en de CO2 footprint is nihil.
Het systeem is opgebouwd uit minimaal bewegende
componenten, wat resulteert in lage onderhoudskosten
en een hoge mate van betrouwbaarheid. De e-infrastructuur kan aanzienlijk lichter worden uitgevoerd.

Schematische weergave

Denk hierbij aan UPS, de transformatoren en generatoren. Bovendien is er geen piekbelasting in de warme
periodes.

MODELLEN

TOEPASBAARHEID IN NEDERLAND

Evap2Cool is beschikbaar in meerdere modellen voor

Het klimaat in Nederland is bij uitstek geschikt voor de

plaatsing binnen of buiten. Voor ICT-ruimtes en kleine

toepassing van indirecte adiabatische koeling voor

datacenters is er een Computer Room Indirect Evapora-

ICT-ruimtes en datacenters. Met inachtneming van

tive Cooler (CRIEC) beschikbaar in de koelvermogens van

de ASHRAE-richtlijnen en de juiste instelling van het

6, 9 en 12 kW. Deze kunnen binnen geplaatst worden

systeem, zal Evap2Cool het gehele jaar zorgen voor

op de IT-vloer. Voor de grotere datacenters is er het

bedrijfszekere koeling.

standaardmodel van Evap2Cool in de koelvermogens
vanaf 30 kW tot 200 kW.
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