Case study: DigiPlex Fetsund, Oslo
Koeling van DigiPlex data center

Munters OasisTM indirecte verdampende
koeling geeft DigiPle :
•
•
•
•
•
•
•

Ideaal klimaat in de data hal
Data center lucht geheel gescheiden
van de buitenlucht
Lage investeringskosten voor koel- en
schakelapparatuur
PUE van 1,12
Koeling pPUE 1,06
65% lagere energie dan gebruikelijke
koel oplossingen
Mogelijkheid van gebruik regenwater

Oasis™ indirecte verdampende koeling behandelt 10MW bij DigiPlex
Het succes van DigiPlex met het leveren van
betrouwbare, energiebesparende dataopslag
wordt nog eens bevestigd in hun nieuwe € 60m
datacenter in Fetsund, Oslo met hulp van
Munters Oasis™ IEC-technologie, indirecte
verdampende luchtkoeling (indirect evaporative
cooling - IEC). Munters innovatieve Oasis™ IEC
200 bevindt zich in het hart van het Air-to-Air
(A2A) koelsysteem van DigiPlex, dat is
ontworpen voor een ultra-lage PUE van 1,12
www.munters.com/digiplexNL

De bekroonde benadering van DigiPlex en
Munters maakt gebruik van natuurlijke free
cooling vanwege de substantiële
milieuvriendelijke voordelen, en 52 Oasis™ IEC
200s zullen het energieverbruik terugbrengen
en een veilig datahal-klimaat bieden.
De nieuwe installatie zal meer dan 10 MW
IT-vermogen kunnen koelen voor klanten,
waaronder de grote Noorse

telecommunicatiemaatschappij Evry. Eenmaal
operationeel zal het DigiPlex Fetsund
datacenter het grootste met indirecte
verdampende luchtkoeling gekoelde datacenter
van Europa zijn.

The DigiPlex Fetsund data centre will have the
capacity to operate 25,000 servers providing
modern, high power data centre services.

Greg McCulloch, Chief Operating Officer
(COO) merkt op:
“De nauwe samenwerking met Munters tijdens
de ontwikkeling van het A2A-systeem heeft ons
geholpen een koelsysteem te creëren dat onze
datacenters werkelijk onderscheidt.
Het zuinig omgaan met energie in onze sector
is een belangrijk aandachtspunt voor ons en
dit systeem halveert de hoeveelheid energie
die nodig is om onze servers te laten werken
bij een ideale temperatuur.

Het DigiPlex Fetsund datacenter zal de
capaciteit bezitten om 25,000 aantal servers
moderne, high power datacenterdiensten te
verstrekken. De datahallen strekken zich uit
over 4.200 vierkante meter server ruimte, met
individuele modules om aan de vereisten van
de klant te voldoen. In het hart van het DigiPlex
Air-to-Air (A2A) modulaire datacenter bevindt
zich Munters Oasis™ IEC 200, die profiteert
van het koelere klimaat van Noord-Europa
voor het leveren van natuurlijke duurzame "free
cooling" en de economische voordelen ten
opzichte van traditionele koeltechnologie.

koele gangen van het datacenter. Dit resulteert
in een continue en stabiele werking, waardoor
zonder mechanische koeling gedurende
100% van het jaar een constante temperatuur
gegarandeerd wordt.

De Oasis™ IEC 200 halveert de hoeveelheid
energie die gebruikt wordt om de computers
en servers op een ideale werktemperatuur
van 24ºC (75ºF) te houden, waardoor de
energiekosten voor de klanten van DigiPlex
worden verminderd.

De Oasis™ IEC 200 van Munters scheidt de
luchtstromen volledig, waardoor
kans op vervuiling van de datahal
wordt geëlimineerd, het elimineert
vochtigheidsproblemen die kunnen
leiden tot corrosie van de server
en het onderhoud van het systeem
is goedkoop.

Het DigiPlex A2A AHU-systeem gebruikt twee
aparte luchtstromen, waarvan één luchtstroom
buitenlucht aanzuigt in Munters Oasis™ IEC
200 en deze door laat stromen naar Munters
gepatenteerde indirect verdampende polymeer
warmtewisselaarsbuizen. De buitenkant
van de ovale warmtewisselaarsbuizen
worden bevochtigd om de oppervlakte
voor warmteafvoer te maximaliseren en
een doeltreffende indirecte verdampende
koeling te leveren. Na het passeren over de
natte buitenkant van het buisoppervlak van
de warmtewisselaar wordt de buitenlucht
afgevoerd naar de atmosfeer.

Omdat de lucht in de datahal ¬gerecirculeerd
en gekoeld wordt met indirecte verdampende
koeling, wordt er door de Oasis™ IEC.geen
buitenlucht in het datacenter gebracht. De
indirecte verdampingskoeling heeft één-derde
van de doorstroomsnelheid nodig, vergeleken
met de conventionele economiser-systemen.

Dit zorgt er niet alleen voor dat onze klanten
duizenden euro's aan energiekosten kunnen
besparen maar ook dat onze voorzieningen
behoren tot de meest duurzame binnen de
sector.”
Het toegewijde data center-team van Munters
werkte nauw samen met DigiPlex om hun
modulaire A2A-koelsysteem te ontwikkelen
en de Oasis™ IEC 200 zal een jaarlijkse
kostenbesparing van 40% en een totale
energiebesparing van 65% opleveren, in
vergelijking met de gangbare free cooling
oplossingen met hoge efficiëntie.
De Oasis™ indirecte verdampende
koelsystemen met een totale capaciteit van
meer dan 100+ MW zijn geïnstalleerd in
datacenters over de hele wereld.

De Oasis™ IEC kan gebruik
maken van opgevangen
regenwater en DigiPlex
overweegt deze aanpak in
Fetsund als een milieuvriendelijke
optie. Daarnaast werden DigiPlex
en Munters in 2012 voor dit
innovatieve Air-to Air koelsysteem
bekroond als winnaar van een
Europese DCD Innovation Award.

De andere luchtstroom zuigt lucht aan
vanuit de “hot aisles” in de server ruimte
van het datacenter, en laat deze passeren
door de binnenkant van de buizen van de
warmtewisselaar, waar de verdampende
warmte-overdracht van de buitenste
bevochtigde oppervlakken de warme lucht
uit het datacenter koelt, en deze weer laat
passeren naar de ruimte onder de vloer van de
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Kom meer te weten over het werkingsprincipe
en gebruik van OasisTM IEC via
www.munters.com/datacentresNL
www.munters.com/digiplexNL

