AERIS
‘‘INDIREC T EVAPORATIVE COOLING’’ VOOR DATA CENTERS

AERIS

DE WERELDWIJDE DATA CENTER MARKT
Er wordt verwacht dat de markt van de airconditioning voor Data Centers zal groeien met een CAGR
(jaarlijkse stijging) van ongeveer 12% in de volgende vijf jaren. De marktwaarde zal groeien van de huidige
$ 4,91 miljard tot $ 8,07 miljard in 2018, dat betekent dat zij verdubbelt.

GLOBAAL IP-VERKEER VAN DATA CENTERS ZAL BINNEN 5
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• De nieuwe mogelijkheden
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om een grotere hoeveelheid
gegevens te analyseren (een
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fenomeen dat “big data analysis”
(grotegegevensanalyse) heet,
Jaar
toegepast in de analyse van
complexe systemen, zoals weervoorspellingen of voorspelling van sociaal gedrag);
• De groeiende vraag om cloudapplicaties.
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Het cloudverkeer in Data Centers zal groeien met een CAGR van 35% van 2012 tot 2017, sneller dan het
traditionele IP-verkeer, dat betekent een 4,5-voudige groei. Het globale cloudverkeer overschreed de
zettabytewaarde in 2012 en in 2017 zal meer dan twee derden van al het Data Center verkeer zich in clouds
bevinden. Cloudverkeer zal tegen 2017 69% bedragen van het totale Data Center verkeer.Belangrijke
promotoren van de cloud groei zijn de snelheid waarmee cloudarchitecturen worden gebouwd en de
migratie naar die cloudarchitecturen. De capaciteit van de Data Centers moeten opmerkelijk grotere
verkeersvolumes te hanteren.

ENERGIE-EFFICIËNTIE & PUENIVEAUS: EEN MARKTONDERZOEK
PUE (Power Usage Effectiveness) is een getalwaarde dat
aangeeft hoe efficiënt een Data Center energie verbruikt.
Het meet in het bijzonder hoeveel energie wordt verbruikt
door de servers (ten overstaan van de koeling en andere
vaste kosten). Het wordt gedefinieerd als de verhouding
tussen de totale hoeveelheid energie verbruikt door een
Data Center en de energie geleverd aan de geleverd aan de
servers. Een optimale PUE zou 1,0 zijn.
Een onafhankelijk marktonderzoek van 2013 geeft aan
dat 41% van de CIO's van Data Centers meedeelden
dat hun PUE hoger lag dan of gelijk was aan 2,0, terwijl
de gemiddelde PUE 2,53 bedroeg.Slechts 1% van de
geïnterviewden meldden dat hun PUE lager lag dan 1,4.
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Huidig marktgemiddelde PUE

= 2,53

PUE bereikt door
slechts 1% van de
markt

≤ 1,40
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VEREISTEN VOOR DE KOELING VAN DE DATA
CENTERS
De koelsystemen van Data Centers vormen een belangrijk deel van de kapitaaluitgaven van een bedrijf en
verbruiken grote hoeveelheden energie. ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating, and Air-conditioning
Engineers = Amerikaanse organisatie van ingenieurs in verwarming, koeling en airconditioning) verzorgt de
publicatie van specifieke leidraden voor het beheer van de temperatuur en de vochtigheid in Data Centers.
De 3de uitgave van de Thermal Guidelines for Data Processing Environments (= Thermische leidraad voor
omgevingen waar gegevensverwerking wordt uitgevoerd) legt een aanbevolen venster vast waarbinnen
wordt gewerkt en vier toegestane bereiken, van A1 tot A4.
De nieuwe toegestane bereiken (A3 en A4) zijn bedoeld om hindernissen te verwijderen voor nieuwe
koelsystemen in Data Centers, zoals freekoelingssystemen. Free-koeling maakt gebruik van het aanwezige
klimaat van een gebouw. Het systeem gebruikt de buitenlucht om de IT-apparatuur rechtstreeks te koelen,
zonder gebruik te maken van mechanische koeling (koelunits of klimaatkasten) waar dat mogelijk is.
Relatieve vochtigheid
90% 80% 70% 60%

50%

40%

30%

Klasse A4
Toegestaan oppervlak

V
te er
m za
pe di
ra gin
tu g
ur s
°C

Klasse A3
Toegestaan oppervlak
Klasse A2
Toegestaan oppervlak

20

Klasse A1
Toegestaan oppervlak

15

5

15

10
Klassen A1-A4
Aanbevolen
oppervlak

10

20%

10%

5

0

Vochtgehalte - gram vocht per kilogram droge lucht

20

25

0
0

10

20

30

40

50

Droge boltemperatuur °C

OPTIMALISERING VAN DIRECTE LUCHT (DAO)
De DAO (Direct Air Optimisation) wordt gebruikt door verschillende belangrijke klanten en werkt met een
gesloten koel circuit. Het systeem stuurt de aangezogen koude buiten lucht direct in het Data Center en
stuurt de warme lucht naar buiten.

SYSTEEM MET GEKOELD WATER (CWS)
Deze oplossing bestaat uit waterkoelers (gewoonlijk met free cooling), een netwerk met gekoeld water
en klimaatregeleenheden voor computerruimtes. Het systeem dat het gekoelde water verdeelt levert de
gevraagde koeling aan een aantal elementen ter plaatse. De airconditioning units werken met volledige
hercirculatie in een luchtdichte omgeving.

OPTIMALISERING VAN INDIRECTE LUCHT (IAO)
De IAO (Indirect Air Optimisation) verwijdert de hitte uit de retourlucht van het Data Center en stuurt deze
lucht naar buiten via een warmtewisselaar. Het systeem stuurt later de goed gekoelde lucht terug in het
Data Center. Het adiabatisch sproeisysteem vóór de warmtewisselaar wordt in werking gezet wanneer de
binnencondities het nodig achten. De IAO is idealiter geschikt voor een groeiend aantal toepassingen, kan
met hogere temperaturen werken en bijzonder veel energie besparen.
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WERKING VAN DE AERIS
De AERIS heeft een uniek warmtewisselingssysteem dat warmte verwijdert uit de retourlucht van het
Data Center en naar buiten stuurt. De retourlucht van het Data Center wordt gekoeld tot een geschikte
temperatuur zodat hij terug naar het Data Center kan. Het voordeel van deze lay-out is dat het Data Center
een volledig luchtdichte ruimte blijft, geïsoleerd van de externe omgevingslucht. Bijgevolg komen er
geen vocht of verontreinigende stoffen in het Data Center terecht. De lucht-luchtwarmtewisselaar is een
kruiswisselaar met gescheiden luchtstromen. Een adiabatisch sproeisysteem vóór de warmtewisselaar,
dat alleen bij hogere omgevingstemperaturen wordt gebruikt, verlaagt de droge luchttemperatuur. Dat
verhoogt de goede werking van de warmtewisseling wanneer de warme retourlucht van het Data Center
wordt gekoeld tot de gewenste toevoertemperatuur wanneer de lucht terug naar de ruimte wordt gestuurd.
Indien gewenst kan de AERIS ook voorzien worden van een mechanische koelmodule, voor extra koeling in
extreme omstandigheden en als extra systeemvoorziening.
Het hele systeem wordt bestuurd door een automatic-controller die de verschillende koelfasen vastlegt en
een perfecte temperatuurcontrole met lage bedrijfskosten verzekert.

3 DE VERSCHILLENDE BEDRIJFSBEREIKEN
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Alle waarden betreffen een belastingcapaciteit van 100%.

NB: Bij buitentemperaturen ≤ 23°C natte bol kan de AERIS een toevoerluchttemperatuur in het
gegevenscentrum garanderen van ≤ 27°C zonder gebruik te maken van een aanvullende mechanische koeling.
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SC STANDAARDKOELING
vindt plaats wanneer de temperatuur
van de externe omgevingslucht
minder bedraagt dan de temperatuur
van de binnenlucht. De buitenlucht
stroomt door de warmtewisselaar
en wordt verwarmd, waardoor hij
warmte onttrekt aan de retourlucht
van het Data Center. In deze situatie is
adiabatische of mechanische koeling
niet nodig, dankzij de voordelige
condities van de buitentemperatuur.

RETOURLUCHT
DATA CENTER

LAGE
TEMPERATUREN
VAN EXTERNE
LUCHTINVOER

TOEVOERLUCHT
DATA CENTER

EXTERNE
LUCHTAFVOER

AC ADIABATISCHE

RETOURLUCHT
DATA CENTER

KOELING

gebruikt een
adiabatische waternevel vóór de
warmtewisselaar om de buitenlucht
vooraf af te koelen. Wanneer water
wordt ingebracht in de lucht dat
in een luchtgekoeld koelsysteem
stroomt, verdampt het. Dat verhoogt
het vochtgehalte en verlaagt de
temperatuur. Koudere lucht verhoogt
het vermogen van de warmtewisselaar
om hitte af te geven, zodat de efficiëntie
van het systeem groter wordt.
Adiabatische koeling bevordert het
standaardkoelproces en voegt extra
rendement bij, wanneer dat nodig is.

MIDDELHOGE
TEMPERATUREN
VAN
EXTERNE
LUCHTINVOER

TOEVOERLUCHT
DATA CENTER

EXTERNE
LUCHTAFVOER
ADIABATISCH SYSTEEM: AAN

MC MECHANISCHE

TOPKOELING
(OPTIONEEL)
maakt gebruik van een gesloten
koelcircuit om extra koeling te
leveren aan de toevoerlucht die uit de
warmtewisselaar stroomtGekoeld water
kan ook gebruikt worden als koelmiddel.
Mechanische topkoeling wordt
alleen gebruikt in die zeldzame
omstandigheden waar de externe
temperaturen te hoog liggen. Hij
wordt altijd samen gebruikt met
standaardkoeling en adiabatische
koeling en voegt extra koeling toe.

RETOURLUCHT
DATA CENTER

HEEL HOGE
TEMPERATUREN
VAN
EXTERNE
LUCHTINVOER

TOEVOERLUCHT
DATA CENTER

EXTERNE
LUCHTAFVOER
ADIABATISCH SYSTEEM: AAN

MECHANISCHE KOELING AAN
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AERIS: DE NIEUWE GENERATIE
DATA CENTER KOELING
HOOGSTE EFFICIËNTIE
De AERIS beperkt de bedrijfskosten en is in staat om een toevoerlucht
temperatuur naar een Data Center zonder mechanische koeling te leveren
dat slechts 4°C boven de vochtige luchttemperatuur van de omgeving
ligt. Bijvoorbeeld in een Data Center in Londen (UK) op een dag met 23°C
vochtige luchttemperatuur van de omgeving levert de gecombineerde
werking van standaard + adiabatische koeling (d.w.z. zonder mechanische
koeling) een temperatuur van 27°C voor de toevoerlucht in het
gegevenscentrum. Dat betekent dat hij voldoet aan de aanbevolen
toevoerluchtvoorwaarden van ASHRAE A1.

HOOFDKENMERKEN
•
•
•

•
•

Afhankelijk van externe
vochtige luchttemperaturen
kan de AERIS volledig
aan de koelingsvereisten
voldoen via zeer efficiënte
hitte-overdrachtprocedures.
Mechanische topkoeling om de
temperatuur bij te stellen kan
waar nodig voorzien worden.

Te verkrijgen in 4 types (100-200-300-400)
Koelvermogen van 84 kW tot 336 kW per module.
Modulair ontwerp voor perfecte aanpassing aan het volume af te
voeren warmte.

TECHNOLOGIE
•

GEEN MECHANISCHE KOELING

Om contaminatie tussen de binnenen buitenlucht te voorkomen wordt
er gebruik gemaakt van een kruiswisselaar met gescheiden luchtstromen.
Hoog aantal uren werking van vrije koeling, gecombineerd met
indirecte adiabatische bevochtiging.
Aanvullende indirect expansie koelsysteem of koel water circuit voor
piekvolumes en als extra koelvermogen.

INDIRECTELUCHTOPLOSSING
Geen interne vervuiling
van gegevenscentrumlucht
door buitenlucht. Geen
behoefte aan uitvoerige
filtersystemen, bevochtiging
en koeling.

ONDERDELEN
•
•

•

Plug-fans met efficiënte werking tot 90%, met EC-motoren.
Unieke kruisstroomwarmtewisselaar in aluminium met
AEROSHIELD acrylbescherming, een exclusief voor Aermec, met
lage drukval en foutloze werking op lange termijn.
Adiabatisch koelsysteem met hogedrukverstuivingsstralen die
snelle waterverdamping verzekert.

REGELING & BEDIENING
•
•
•
•
•
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Alle elektrischeen controle elementen met volledig voorgemonteerde
bedrading.
Geïntegreerde programmeerbare logistieke controller
Interface voor BMS.
Optionele afstandsbediening met mogelijkheid met touch-screen.
Plug-and-play-werking.

MINDER KAPITAAL EN
BEDRIJFSKOSTEN
Reductie van ongeveer
95% van de gebruikskosten
vergeleken met traditionele
koeleroplossingen. Reductie
van infrastructurenkosten van
ongeveer 32% vergeleken
met standaardsystemen met
gekoeld water.

AERIS

GEAVANCEERDE IN DE PRAKTIJK GETESTE
ONDERDELEN
ZEER EFFICIËNTE
WARMTEWISSELAAR
• Kruisstroomwisselaar.
• Ontworpen voor luchtstromen tot
100.000 m3/u en prestaties tot 80%.
• Met Eurovent-certificering.
• Lage drukval.
• Warmteterugwinning in omgevingen
met hoog energieverbruik.
• Aluminiumconstructie met exclusieve
AEROSHIELD acrylbescherming.
• Luchtdichte wisselaarsblok.
• Kan helemaal verwijderd worden.

ADIABATISCH KOELSYSTEEM
• Creëert druppels van 10 micron.
• Hogedruksysteem voor hoge
prestaties.
• Totale druppelzone 3 maal groter
dan standaardlagedruksystemen
(hogere efficiëntie, snellere
verdamping).
• Door inverters bestuurde pompen
met geïntegreerde timers voor
geoptimaliseerde sproeicycli.
• Geluidsniveau lager dan 55dB.

VENTILATOREN MET
EC-TECHNOLOGIE
• Efficiënte werking tot 90%.
• Langere bedrijfsduur.
• Elke afzonderlijke ventilator heeft zijn
eigen inverter, die rechtstreeks op de
ventilator is gemonteerd.
• Efficiënte werking van de motor
hoger dan de vereisten van de IE4
efficiëntieklasse, zonder gebruik van
permanente-magneten.
• Naar achter gebogen stalen bladen
verlagen de lagerbelasting, verhogen
de duurzaamheid en hebben een
hoge omloopsnelheid.

STEVIGE CONSTRUCTIE
• Roestvaste stalen panelen
en basisplaten in alle secties
onderhevig aan vochtigheid.
• Verzekert lange
bedrijfsduur en verhoogde
betrouwbaarheid.

BYPASSKLEPPENSYSTEEM
• Modulerende by-pass
luchtklep
• Verzekert optimale werking
in alle omstandigheden.

MECHANISCH KOELSYSTEEM
(OPTIONEEL)
• Keuze tussen direct expansie
systeem en koelwater circuit.
• Verzekert een perfecte
temperatuurcontrole, ook in
extreme omstandigheden.
• Biedt extra reserve-installatie.

Aermec

7

AERIS

UITZONDERLIJKE VERMINDERING VAN
BEDRIJFSKOSTEN
Dankzij de geavanceerde indirecte koelingstechnologie heeft de AERIS de allerlaagste PUE-niveaus (Power
Usage Effectiveness = efficiënt energieverbruik), en als gevolg daarvan heeft het Data Center duidelijk lagere
jaarlijkse bedrijfskosten en een kleinere koolstofvoetafdruk (CO2).

LAAGSTE pPUE
pPUE (partial PUE) wordt gedefinieerd als de verhouding tussen de hoeveelheid
energie gebruikt voor de koeling van het Data Center en de energie geleverd
aan de Server-installatie: hoe meer het getal 1,0 nadert,
hoe efficiënter het systeem is. Als hij wordt vergeleken
met de actuele gemiddelde niveaus en met
alternatieve technologieën
heeft de AERIS
pPUE
pPUE
1,80
duidelijk lagere
pPUE
1,07
pPUE-niveaus.
1,04
AERIS

Koelunits met
dynamische setpoint
van Aermec

Traditionele
koelunits met vrije
koeling

MINIMALE BEDRIJFSKOSTEN

pPUE
2,10

Gemiddelde
marktwaarde

JAARLIJKSE KOELINGSKOSTEN

Dankzij het zo goed als complete gebruik van free-cooling
met buitenlucht ligt het energieverbruik van de AERIS
drastisch lager dan die van alternatieve technologieën.
Mechanische koeling wordt compleet vermeden of, in
hete situaties, sterk verminderd, zodat het enige echte
energieverbruik komt van de geavanceerde ventilatoren met
EC-technologie en een efficiënte werking van ongeveer 90%.
Gemiddelde
marktwaarde

WATERVERBRUIK

Traditionele
koelunits met
vrije koeling

Koelunits met
dynamische
setpoint
van Aermec

AERIS
IEC

Water wordt alleen tijdens de adiabatische koelingsfase gebruik. Dankzij het Aermec netwerk voor de
distributie van de 10 micron druppels en de intrinsieke efficiënte werking van de hoofdwarmtewisselaar is de
werking van de adiabatische koeling minder nodig en het waterverbruik bedraagt bijgevolg iets meer dan
1.000 m3 per jaar voor een Data Center van 1MW.

ONDERHOUD
De AERIS maakt weinig gebruik van bewegende delen; dat gaat niet alleen ten voordele van de bedrijfskosten
maar ook van de onderhoudsvereisten en de betrouwbaarheid van het systeem. De lucht- en waterfilters
worden gemakkelijk gereinigd, de warmtewisselaar is in het algemeen zelfreinigend dankzij de adiabatische
procedure, de ventilatormotoren met luchtdichte lagers behoeven geen gepland onderhoud.
Referenties: The Green Grid, 2007, “The Green Grid Data Centre Power Efficiency Metrics: PUE and DCiE ,” Technical Committee White Paper, Environmental
Protection Agency, ENERGY STAR Program, 2007, “Report to Congress on Server and Data Energy Efficiency”. Berekeningen gebeuren op basis van een
systeemenergiegebruik van 4,0kW voor 100kW systeembelasting voor een gegevenscentrum gevestigd in Londen (VK) met hulpsystemen (UPS, verlichting,
enz.) die 7,0% van de totale belasting voor hun rekening nemen.
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HET AERIS ASSORTIMENT
MODEL
Nominaal koelvermogen
Luchtstroom
Lengte
Hoogte
Breedte

kW
m3/u
mm
mm
mm

IEC 100
84
21000
5460
4048
1534

IEC 200
168
42000
5460
4048
2334

IEC 300
252
63000
5940
4048
3868

IEC 400
336
84000
5940
4048
4668

Nominale condities:
Buitenlucht: 23°C (vochtig) / 35°C (droog).
Toevoerluchttemperatuur 24°C.
Δt: 12K.

IEC 300

Prestaties bij andere condities te
verkrijgen op aanvraag.

IEC 400

IEC 100

IEC 200

Aermec

9

AERIS

AERMEC: HET BEDRIJF
Aermec werd opgericht in 1961 en is een van Europa’s oudste airconditioning fabrikanten.Aermec staat
bekend als een echte baanbreker, met meer dan 50 jaar innovatieve klantgerichte oplossingen. Aermec
is aanwezig op alle continenten en heeft dochterondernemingen en filialen in Frankrijk, Duitsland, Italië,
Nederland, België, Polen, Rusland, Spanje en het VK.

EEN GROEP EXPERTEN
Aermec is de grootste partner van de Giordano Riello International Group waarin elk bedrijf zich gedraagt
als een excellentiecentrum, zodat het volledige airconditioningsgamma wordt bestreken. Dat omvat onder
andere specifieke know-how op het gebied van warmtewisselaarstechnologie, ventilatie en toepassingen
van klimaatregeling met luchtbehandeling. De groep heeft een omzet van €305m en ongeveer 1600
werknemers.

INNOVATIE
Dankzij deze unieke structuur en zijn constante aanwezigheid is Aermec in staat om de allernieuwste
vernieuwingen uit te voeren, vooral op het gebied van energiebesparing en verkleining van de
milieuvoetafdruk.

KWALITEIT EN PRESTATIES
Productkwaliteit is een keurteken van Aermec. De allerbeste componenten en nauwgezette tests van elk
product dat de fabrieken verlaat verzekeren een lange bedrijfsduur en storingsvrije werking. Dit is gekoppeld
aan de prestatieniveaus met Eurovent certificering, zoals constant wordt geverifieerd in de geavanceerde
testlaboratoria, die een koelvermogen van 1500kW bereiken. Specifieke labs van Aermec verzorgen ook het
testen bij extreme temperaturen, de bepaling van het geluidsniveau en het testen van trillingen.

DESKUNDIGE ONDERSTEUNING
Aermec levert deskundige ondersteuning voor elk afzonderlijk project, eerlijke adviesverstrekking en een
samenwerkingsverband gebaseerd op vertrouwen Het resultaat is een op maat gemaakte oplossing met
geoptimaliseerde individuele toepassingen.

Aermec-fabrieken in Bevilacqua (Italië)
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UITGEBREIDE ERVARING MET DATA CENTERS
De ervaring van Aermec inzake koeltechnologie in Data Centers bestrijkt vele jaren, talrijke landen en
ontelbare afzonderlijke projecten. De combinatie van de professionele en ervaren aanpak van de projecten
enerzijds en van de efficiëntie en betrouwbaarheid van het systeem anderzijds maken van Aermec de
spontane keuze voor toepassingen in Data Centers.

Veelvoudige installaties
in 17 landen
Landen die de oplossingen
van Aermec voor Data
Centers gebruiken.

ADVIESVERSTREKKING EN AFTER SALES
Aermec biedt de Data Center gerichte technische ondersteuning, begeleidt zijn klanten bij het nemen van
strategische beslissingen en biedt een complete portefeuille van services, zoals:
•

•
•

•

Analyse van de energie-efficiëntie van het systeem door middel van innovatieve energiesimulatiesoftware;de mogelijkheid om de globale systeemefficiëntie te evalueren en de laagst mogelijke
PUE teverkrijgen.
Accurate verificatietests van de reële bedrijfscondities in de geavanceerde testlaboratoria zodat klanten
de prestaties van de units nog vóór de start-up kunnen bevestigen.
Veiligheid de hele tijd door: geavanceerde met het systeem bijgeleverde inrichtingen voorzien in een 24/7
besturing en supervisie van de systemen, ook op afstand, en verzekeren maximumbetrouwbaarheid en
gemoedsrust.
Het servicepersoneel van Aermec staat altijd ter beschikking voor snelle en efficiënte foutenopsporing en
werkzaamheden ter plaatse.

Aermec

11

Aermec S.p.A.
Via Roma, 996
37040 Bevilacqua (VR) - Italië
Tel. + 39 0442 633111
Fax +39 0442 93577
sales@aermec.com
www.aermec.com

Aermec behoudt zich het recht voor om alle wijzigingen door te
voeren die hij nodig acht voor de verbetering van het product
op elk ogenblik, met wijziging van de technische gegevens.

