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Bestaande datacenters raken steeds voller, welke op hun beurt geheel gevuld worden met steeds meer
energie vragende componenten, zoals koeling. De energie-efficiëntie en bedrijfszekerheid van deze ruimtes
kan beter.

Door gebruikt te maken van energie opslag in “Phase Change Materials” geïntegreerd in een Close Control
unit ontstaat er een zeer bedrijfszekere, energie efficiënte, onderhoudsarme manier voor het koelen van
(micro) datacenters. De PCM Datacenter Cooler maakt hiervoor gebruik van goed gezuiverde directe
buitenlucht. Het PCM verwarmt en koelt de toevoerlucht additioneel waardoor temperatuur en relatieve
vochtigheid in het datacentrum stabiliseert.

WERKING PCM DATACENTER COOLER, DE DRIE MOGELIJKHEDEN VAN KLIMATISERING

In Nederland heeft de PCM datacenter Cooler drie stadia van koelen :
1. Directe buitenlucht koeling via de bypass / mengregeling
2. Ontladen van het PCM materiaal en dus verwarmen van de toevoerlucht i.v.m. de relatieve lucht-
vochtigheid
3. Optioneel : additionele voorkoeling middels een extra koelbatterij

Door de opslag van energie in PCM materialen zijn wij instaat om de ruimtecondite in het datacenter altijd
te controleren. Indien het buiten koud is kunnen wij op basis van mengen de juiste ruimtetemperatuur
bereiken. Bij hoge buitentemperaturen benutten wij de opgeslagen energie in de PCM batterij om de
ruimtetemperatuur constant te houden. Bij lagere buitentemperaturen en/of s nachts wordt het PCM
materiaal automatisch weer geladen voor een volgende warme periode.

Bedrijfszekerheid en energie-efficiëntie worden een steeds belangrijker als uitgangspunt
voor het ontwerp en het beheer van datacenters. Zowel in het kader van duurzaamheid en
maatschappelijk verantwoord ondernemen als ook vanuit economisch oogpunt. Door
diverse oorzaken blijft de groei en het gebruik van ICT diensten nog steeds toenemen. Dit
heeft direct ook invloed op de vermogensdichtheid van de toegepaste IT-apparatuur.



DE PCM DATACENTER COOLER IS IN TWEE
UITVOERINGEN LEVERBAAR.

1) Als cross flow uitvoering met thermische
gedreven verdringingsstroming.

2) Als down flow uitvoering met de lucht toevoer
via het vloerplenum.

OF COMBINEREN?

Verder kan overwogen worden de PCM koeling te
combineren met additionele mechanische
voorkoeling in de vorm van een eenvoudige
water-, DX- of Peltier koelelement.
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UITVOERINGEN

De PCM Datacenter Cooler is in twee uitvoer-
ingen leverbaar.
• Als cross flow uitvoering met thermische

gedreven verdringingsstroming
• Als down flow uitvoering met de lucht toevoer

via het vloerplenum.
Verder kan overwogen worden de PCM koeling
te combineren met additionele mechanische
voorkoeling in de vorm van een eenvoudige
water-, DX- of Peltier koelelement.

UNIEKE REGELING

Onze PCM Datacenter Cooler is voorzien van
drie unieke regelkringen:
• Een temperatuurverschil regeling over de

servers / ICT apparatuur. Regelbaar van 7,5 tot
10 Kelvin. deze regelkring waarborgt altijd een
correct temperatuurdebiet door de
apparatuur ongeacht of deze zijn voorzien van
eigen ventilatoren, of niet.

• Een luchttoevoertemperatuurregeling
• Een zomerse nacht ontlaadt regeling ter

voorkoming van schokken in temperatuur en
relatieve luchtvochtigheid

Verder is de regeling voorzien van een
calamiteiten schakeling. Vanwege het zeer lage
opgenomen vermogen kan de unit aangesloten
worden op een UPS of worden voorzien van een
eigen elektrische noodstroomvoorziening

Model Datacenter Cooler Type 12 12+

Uitvoering Soort PCM PCM + additionele koeling

Opstelling Soort Cross flow of down flow Cross flow of down flow

ASHRAE standard TC 9.9 Klasse Class A1 Class A1 

TIER klasse I I

Coëfficiënt of Performance (COP) - 40 20

Power usage Effectiveness (PUE) - 1,025 1,05

Toegepast filter Klasse F7 of F9 F7 of F9

Aantal filters Stuks 3 3

Plug centrifugaal ventilatoren stuks 3 (n+1) 3 (n+1)

Nominaal opgenomen ventilatorvermogen kW 0,3 0,3

Nominaal luchttoevoerdebiet m3/h 3600 / 4800 3600 / 4800

Nominaal Temperatuurverschil K 10 / 7,5 10 / 7,5

Nominaal voelbaar koelvermogen kW 12 12

Additionele koeling 1) optioneel

Toegepast PCM materiaal soort PCM 25 PCM 23

Regeling Stand Alone Controller Stand Alone Controller

MODBUS protocol MODBUS protocol

Totaal nominaal opgenomen vermogen kW 0,3 0,3

Elecktrische aansluiting2) V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50

Eigen noodstroomvoorziening3) optioneel optioneel

Afmetingen (bxhxd) mm 2250x2550x750 2250x2550x750

Gewicht Kg 1500 1500
1 ) Als extra warmtewisselaar kan bijvoorbeeld koudwater, DX of Peltier koeling worden toegepast
2 ) Ook 24 of 48 VDC is mogelijk
3 ) Middels een eigen elektrische accu of UPS

Afmetingen en gewicht

Filters

Ventilatoren

Koelvermogen

Regeling en electrische aansluiting



MICRODATACENTERS IN BEDRIJVEN

Een huidige trend is dat bedrijven hun ICT-systemen in
een groeiend aantal externe datacentra
onderbrengen; in het bijzonder clouddiensten winnen
daarbij aan populariteit.

Het totale vloeroppervlakte van serverruimtes binnen
kantoorgebouwen wordt geschat op 350.000 m2 (op
basis van 46 miljoen m2 vloeroppervlakte voor kantoren):
qua grootteorde lijkt dit vergelijkbaar met het oppervlak
gebruikt door de commerciële datacenters.

Maar er zijn ook veel ICT-systemen ondergebracht bij
bedrijven zelf, in inpandige serverruimtes. Dit zijn kleine
tot (middel-)grote ICT ruimten, die beschikken over
vergelijkbare faciliteiten als standalone datacenters:
klimaatbeheersing, ononderbroken stroomvoorziening,
fysieke beveiliging, blusinstallaties. Alleen het
schaalniveau is kleiner. Daarom bestaan er – net als bij
datacenters - veel mogelijkheden voor het toepassen
van efficiënte(re) technieken en het treffen van
energiebesparende maatregelen. De PCM Datacenter
Cooler biedt hier een unieke mogelijkheid om een zeer
energie-efficiënte koeltechniek toe te passen

DE OMVANG VAN SERVERRUIMTES

Men kan een aantal typerende serverruimtes
onderscheiden:
• klein: circa 5 m2 vloeroppervlakte, 5 tot 12 kW

opgesteld ICT-vermogen;
• middelgroot: 10 m2 tot 100 m2 vloeroppervlakte;

ICT-vermogen 12-40 kW;
• groot: 100 m2-600 m2 vloeroppervlakte; meer dan

100 kW ICT-vermogen.

Voor moderne energiebesparende serverruimtes
wordt gekozen voor:
• Hogere inblaastemperaturen (23-27˚C) om vrije

koeling mogelijk te maken;
• Het gescheiden houden van warme en koude

luchtstromen;
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• Vrije koeling : Door de toepassing van directe buitenlucht wordt optimaal gebruikt gemaakt van
beschikbare energie uit de omgeving.

• Standaard redundant: Het is een zeer robuuste op zichzelf al redundante PCM Datacenter Cooler.
• Eén of twee ventilatoren kunnen gerust uitvallen of een groter aantal PCM panelen kunnen verwijderd

worden zonder beïnvloeding van de geleverde koeling. De toegepaste CSP panelen of ventilatoren zijn
bijzonder snel uitwisselbaar, waarbij de installatie niet uit bedrijf hoeft. Een zekerheidsstelling vormt een
inherent onderdeel van de PCM Datacenter Cooler.

• Voorbereid op de toekomst : Al naar gelang de installatie van de IT-apparatuur kunnen PCM panelen
worden bijgeplaatst. Indien slechts de helft van het IT vermogen geïnstalleerd is ook slechts de helft van
het PCM koelvermogen benodigd.

• Met zorg voor luchtzuiverheid : De PCM Datacenter Cooler is voorzien van hoogwaardige F7 of F9 filters
zodat een uitstekende luchtzuiverheid in het data centrum resulteert.

• Betrouwbaar door lange levensduur : Omdat het aantal smelt en stolcycli ook tijdens een zeer warme
zomer als 2003 beperkt is bedraagt de verwachte levensduur van het PCM circa 100 jaar.

• In de toekomst in de PCM Datacenter Cooler eenvoudig demonteerbaar en verplaatsbaar
• Zeer beperkt onderhoud : Het jaarlijkse onderhoud is beperkt van omvang namelijk, vervangen van het

filter, controle van ventilatoren en meet en regelinstallatie
• Laag aansluitvermogen: Vanwege het extreem lage elektrische aansluitvermogen kan de PCM Datacenter

Cooler zondermeer aangesloten worden op de noodstroomvoorziening. Ook bestaat de mogelijkheid van
een standalone uitvoering met 48 VDC motoren in combinatie met een elektrische accu.

• Snelle implementatie op locatie : Een zeer beperkte bouw en installatietijd. Niet meer dan één dag zonder
expliciete milieu vergunningen zoals bij langere termijn WKO’s.

• IT-apparatuur optimalisatie: Door de toegepaste - regeling is de PCM Datacenter Cooler zonder
aanpassingen toepasbaar in data ruimten met IT-apparatuur zonder eigen ventilatoren, zonder dat dit de
PUE nadelig beïnvloed

• Stabiliteit in temperatuut en RV : De regeling voorziet verder in geen schokken met betrekking tot de
interne relatieve vochtigheid

• Verdere verduurzaming is mogelijk : De PCM Datacenter Cooler in combinatie met PV cellen is de
eenvoudigste oplossing voor het realiseren van een TIER I datacenter

• De relatieve vochtigheid is binnen de marges van de ASHRAE norm regelbaar

Subsidie Fase-overgangsmaterialen vallen onder de subsidieregeling EIA
PCM materialen vallen onder de Energie Investerings Aftrek (EIA) subsidieregeling onder nummer 210405.

DE VOORDELEN VAN PCM DATACENTERS
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