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IT COOLING KOELING VOOR DATACENTERS

Systeemoplossingen van RC IT 
Cooling voor de optimale koeling 
voor datacenters

Het ontwerp van een datacenter verandert snel met 
betrekking tot:

HOGE FLEXIBILITEIT

Met het oog op uitbreidbaarheid moeten datacenters 
worden ontworpen om:

GOEDE UITBREIDBAARHEID

HOOFDKENMERKEN VAN MODERNE DATACENTERS:

DE DATACENTERS VAN DE 
TOEKOMST KENMERKEN 
ZICH DOOR GEAVANCEERDE 
TECHNIEK EN UITZONDERLIJK 
HOGE GEGEVENSUITWISSELING. 
DIT ZORGT VOOR EEN ZWARE 
WARMTELAST PER VIERKANTE 

METER. DE BEPERKTE RUIMTE 
ZORGT ALTIJD VOOR EEN HOGE 
VERMOGENSDICHTHEID. HET 
ONTWERP EN DE ONTWIKKELING 
VAN SERVERRUIMTES WORDT 
DAARDOOR BEÏNVLOED.

a	Verschillende warmtelasten van verschillende
 zones te kunnen regelen
a	Na verloop van tijd het hoofd te kunnen bieden aan 

stijgende warmtelasten
a	Nieuwe zones van koeling te voorzien

a	Vorm en architectuur
a	Data capaciteit 
a	Nieuwe technologieën met de nieuwste rack- 

en serversystemen
a	Warmteafvoer
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Energie-efficiëntie, betrouwbaarheid en een hoge 
vermogensdichtheid zijn doorslaggevende factoren voor 
datacenters die voor moderne klimaatregeling kiezen.

Het gebruik van servers in gemoderniseerde en nieuw 
ontwikkelde datacenters leidt, in de loop der tijd, tot hogere 
prestaties wat resulteert in een hogere vermogensdichtheid.

Datacenters zijn kritische bedrijfsonderdelen en vereisen een 
gegarandeerde betrouwbaarheid, veiligheid van apparatuur en 
modulariteit.

De verdere ontwikkeling van de modulaire infrastructuur vereist 
dat IT-ruimtes aan meerdere normen, classificaties  
en certificeringen moeten voldoen.

De kosten voor operationele bedrijfsactiviteiten (OPEX) en 
investeringskosten (CAPEX) zijn steeds belangrijker.
Sleutelfactoren die continue verbetering vereisen zijn energie-
efficiëntie, wat van belang is voor de OPEX, en de ecologische 
voetafdruk die een sterke invloed hebben op CAPEX.
 

De gegenereerde vermogensdichtheid neemt toe door 
de stijgende capaciteit van microprocessors.

Bovendien zorgen de moderne virtualiserings- en 
bladeservers, die worden gekenmerkt door een hoger 
vermogen bij steeds compactere groottes, voor een 
aanzienlijke toename van de warmtelasten. Hierdoor 
stijgt ook het thermische vermogen per m2.

STIJGENDE WARMTELASTEN

Als de beschikbaarheid moet worden verhoogd, dan is 
redundantie de gebruikelijke benadering. Een uitscha-
keling moet worden voorkomen. Alleen de intelligente 
klimaatregeling kan hiervoor zorgen, en tevens de 
CAPEX en OPEX begrenzen. Betrouwbaarheid vereist 
een uniforme benadering.

BETROUWBARE WERKING

Virtualisering, cloud-computing en interne redundantie 
zijn een belangrijke factor in het ontwikkelingsproces van 
serverruimtes aangezien de racks vele krachtige servers 
bevatten en er daardoor een verbruik van meer dan 40 kW op 
minder dan een vierkante meter kan ontstaan.
De koeling van dergelijke lasten is een grote uitdaging 
voor klimaatregeling. Dit kan alleen worden opgelost 
met technologische innovaties. Alleen R&D en ervaren 
medewerkers kunnen deze implementeren.

Een mogelijke oplossing voor deze uitdaging is het gebruik 
en de combinatie van modernste technologieën, 
bijv. koudwatersystemen met compressoren met 
magneetlagers en elektronisch modulerende regeling.

Hightech-componenten vereisen hogere ontwikkelings- 
competenties, een diepgaande kennis van 
toepassingsvereisten en een langere marktervaring.

De producten van RC IT Cooling bieden de modernste, 
efficiëntste en betrouwbaarste oplossingen voor de 
klimaatregeling van ICT-omgevingen.
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Het nieuw productpalet van RC IT Cooling combineert de beste 
technologieën en ervaringen van de merken Climaveneta en RC met 
hoogwaardige oplossingen van Mitsubishi Electric:

AANGEPASTE SYSTEEMOPLOSSINGEN 
VOOR OPTIMALE EFFICIËNTIE IN 
DATACENTERS

IT COOLING VAN RC: 
BEST PRACTICES

Luchtstroom- 
beheer

Warme en  
koude gangen

Uitgebreid onderzoek op dit gebied 
heeft tot enkele best practices geleid 
die voor efficiënte datacenters 
absoluut noodzakelijk zijn.

Het productpalet van RC IT Cooling 
is zodanig ontwikkeld dat ze perfect 
op deze aanpak aansluiten.

LAAG

< 5 kW/rack

Vermogensdichtheid

GEMIDDELD

10 – 20 kW/rack

Vermogensdichtheid

HOOG

> 25 kW/rack

Vermogensdichtheid

De nauwkeurige regeling van de lucht-
stroom leidt de koude lucht door de 
verhoogde vloer om een koude gang 
te creëren aan de luchtinname van de 
racks.

Door gebruik te maken van koude en warme 
gangen wordt een constante temperatuur 
gegarandeerd. De werkomstandigheden 
worden stabieler en de efficiëntie van de 
totale klimaatregeling wordt verhoogd.
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Hoogste efficiëntie met 
watergekoelde systemenPlaatselijke koeling

Geoptimaliseerde watergebaseerde 
klimaatsystemen combineren 
energie-efficiëntie met 
regelbaar vermogen en hoogste 
betrouwbaarheid.

Plaatselijke koeling pakt gericht de 
hot spots aan, net als de warme en 
koude gangen.

De stijgende energievraag van moderne datacenters zorgt dat elke energieverbetering bijdraagt aan een 
aanzienlijke verlaging van de bedrijfskosten (OPEX). Installaties die gemiddeld tien jaar ononderbroken 
werken, vormen een groot deel van de totale bedrijfskosten.

RC IT Cooling heeft bij de ontwikkeling van het productpalet veelt waarde gehecht aan het gebruik van 
hoogwaardige componenten. Zo worden EC-PUL- ventilatoren (met ultra lichte polymeren) gebruikt en 
DC-invertertechniek op zowel compressoren als ventilatoren toegepast.

HOOGSTE EFFICIËNTIE EN BEPERKTE BEDRIJFSKOSTEN

Het is bekend dat de gegenereerde lasten bij technologische toepassingen de overhand nemen. 
De grote gegevensuitwisseling genereert warmtelasten die zich over het algemeen in bepaalde 
delen van het datacenter concentreren, de zogenaamde hotspots.

Dat betekent dat klimaatsystemen ook bij gelijkblijvende beschikbare ruimte steeds krachtiger 
moeten zijn. De producten van RC IT Cooling bieden daarom de optimale verhouding tussen 
vermogen en footprint. 

MEER kW/VIERKANTE METER

Het productpalet van RC IT Cooling biedt de grootst mogelijke flexibiliteit, zowel in vermogen als in 
configureerbaarheid.
Perimeterklimaatunits zorgen samen met compacte systemen voor effectieve koeling in ruimtes 
met lage tot gemiddelde of hoge vermogensdichtheid. De infrastructuur- en PDU-oplossingen voor 
datacenters vervolledigen het productenaanbod en bieden de klant complete oplossingen voor de 
klimaatregeling van uw datacenter.

Bedrijfszekerheid is doorslaggevend bij de IT-infrastructuur.
In alle toepassingen van een datacenter kan een onderbreking van de koeling de technische werking 
van de installatie aanzienlijk beïnvloeden en onverwachte uitschakelingen veroorzaken.

RC’s benadering tot deze betrouwbaarheid gaat verder dan het accurate en robuuste design van de 
units. Het behelst eveneens verschillende toebehoren en functies welke de beschikbaarheid van het 
apparaat ook in noodsituaties maximaliseren in geval van noodsituaties zoals stroomuitval.

ABSOLUTE BEDRIJFSZEKERHEID EN LANGE LEVENSDUUR

De behoefte aan meer rendement en lagere TCO-waarden heeft geleid tot een hogere 
luchtaanzuigtemperatuur (tot 27 °C) van IT-systemen (ASHRAE, "Thermal Guidelines for 
Data Processing Environments").

De luchtbehandelingskasten van RC IT Cooling zijn ontworpen voor 
luchtingangstemperaturen tot 40 °C. De luchtbehandelingskasten van de serie NEXT 
zijn zowel in de DF-versie (Dual-Fluid) als FC-versie (Free-Cooling) verkrijgbaar. Ze 
optimaliseren de efficiëntie van het systeem, ook bij hoge temperaturen van het medium.

Zowel het rendement als de free-cool capaciteit worden hierdoor gemaximaliseerd, 
ook bij hoge buitentemperaturen.

UITGEBREIDE KLIMAATREGELENDE OPLOSSINGEN

SYSTEMEN VOOR OMGEVINGEN MET HOGE TEMPERATUREN

18 - 27 °C TOT 
40 °C
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DOOR EFFICIËNTIEMETING
VERBETERINGEN REALISEREN

Het volledige productpalet van RC 
IT Cooling werd op basis van de 
optimalisering van deze meetgrootheden 
ontwikkeld. Hierdoor is een transparante 
beoordeling van het feitelijk gebruik van 
onze klimaatsystemen mogelijk.

Het geïnstalleerd vermogen en de koeling 
vertegenwoordigen weliswaar het grootste deel 
van het energieverbruik van een datacenter, 
maar ze houden niet rechtstreeks verband met 
de waardevermeerderende werking van het 
datacenter. 

Precieze metingen van de warmtelasten vormen de 
basis voor de ontwikkeling van een hoogefficiënt 
en milieuvriendelijk datacenter.

55%
vermogen
en koeling 45%

 IT-warmtelast

KOELING VAN DATACENTERS  
EN HET OPGENOMEN VERMOGEN

STROOMVERBRUIK VAN HET DATACENTER 
NAARGELANG HET SYSTEEM

50%

45%

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

7%

32%

30%

18%

5%
1% 1%

Chiller

IT equipment

Power distrib. units

CRAC

Humidification

UPS

Lighting

Switchgear/generator

Data center power consumption by apparatus

6%

Met het oog op het bewustzijn van de 
vereisten van datacenters en verbetering 
van de beschikbaarheid en de energie-
efficiëntie van datacenters zijn speciale 
indicatoren voor deze toepassingen 
ontwikkeld.

Koudwatersysteem

IT-uitrusting

PDU’s

CRAC

Bevochtiging

UPS

Verlichting

Schakelinstallaties/generator
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Een datacenter is voor een bedrijf een waardevol goed. Alle kosten 
voor infrastructuur, vooral voor hightech-systemen, blijven door 
waardevermeerdering en verlenging van de levensduur van het 
datacenter een onderdeel van het bedrijf.

CAPEX
Investeringskosten

De bedrijfskosten van een datacenter, over een gemiddelde 
duur van tien jaar ononderbroken werking, zijn doorslaggevend 
voor het financiële beeld. Zelfs een kleine besparing kan na 
verloop van tijd een aanzienlijk bedrag opleveren. De eerste 
investeringen of een tijdige modernisering van de installatie 
met het doel om de efficiëntie te verbeteren, worden daardoor 
gerechtvaardigd.

OPEX
Kosten voor operationele bedrijfsactiviteiten

PUE geeft de totale energie-efficiëntie van het datacenter aan en wordt 
gemeten als de verhouding tussen het totaal opgenomen vermogen van 
het datacenter en het opgenomen vermogen van de servers. Aangezien 
alleen de gebruikte energie voor gegevensbeheer een waarde voor het 
datacenter schept, is een verhouding van ongeveer 1 de best mogelijke 
efficiëntie. De meeste datacenters hebben een PUE tussen 2 en 2. Een 
waarde tussen 1,2 en 1,5 is heel goed.

PUE-graad van de energie-efficiëntie =
Totaal energieverbruik datacenter/IT-energieverbruik

Omgekeerd evenredig aan de PUE is de CdiE, wat het 
percentage aangeeft van het opgenomen vermogen van de IT-
infrastructuur ten opzichte van het totaal opgenomen vermogen 
van het datacenter.
Gangbare datacenters hebben een waarde van ongeveer
33%. Een DCiE van 66% betekent een zeer hoge energie-
efficiëntie.

DCiE = 1/PUE x 100
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KLANTGERICHTE AANPAK
VOOR HOOGEFFICIËNTE 
DATACENTERS

Warme en koude gangen

De warme en koude gangen zijn een 
essentieel concept voor alle datacenters: 
eenvoudig, snel en duurzaam.

Het productpalet van RC IT Cooling bestaat uit adaptieve klimaatsystemen 
die aan de daadwerkelijke warmtelasten van datacenters kunnen worden 
aangepast (kW/rack).

Ze werden ontwikkeld om klanten een breed gamma aan hoogprecieze, 
betrouwbare en efficiënte systemen voor alle mogelijke datacenters te bieden.

GEMIDDELD

10 - 20 kW/rack
Vermogensdichtheid

LAAG

< 5 kW/rack
Vermogensdichtheid

a Scheiding van warme en koude 
luchtstromen voor energiebesparing

a Afhankelijk van de uitrusting van het 
datacenter wordt een extra  
efficiëntiestijging van 15% 
gerealiseerd

Omkasting

De OMKASTING voorkomt het mengen 
van WARME EN KOUDE LUCHT in het 
bovenste bereik van de racks. 
Zo wordt een homogene 
temperatuurverdeling gegarandeerd.

a Via de dubbele vloer kan de 
lucht precies daar waar nodig 
naartoe worden geleid (vóór het 
rack), waardoor de integratie van 
redundante klimaatunits wordt 
vereenvoudigd

a Flexibel design dat maximale 
vrijheid biedt bij de reorganisatie 
van racks en zelfs bij grotere 
infrastructuurwijzigingen
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HOOG

> 25 kW/rack
Vermogensdichtheid

a Extra koeling wanneer nodig

a Directe verdamping 
met invertertechniek of 
koudwatersystemen voor de 
volledige flexibiliteit van het 
klimaatsysteem

a Modulerende luchtstroom dankzij  
EC-high performance-ventilator. 
De ventilatoren passen zich aan de 
thermische belasting aan die door 
sensoren in de warme en koude 
gangen worden geregistreerd. Dit 
verhoogt de efficiëntie en verlaagt 
de kans op warmtenesten.

a Geschikt voor de meeste racks en 
het koelsysteem kan probleemloos 
worden uitgebreid

a Snelle en eenvoudige oplossing met 
lage initiële investeringen

a Volledige integratie in bestaande 
perimeter CRAC units

a Directe energetische voordelen 

Omkasting + lokale  
koeling waar nodig 

CCD (RC Cooling Door) en CRC (RC 
Rack-koeler) zorgen voor een ideale 
integratie om HOTSPOTS, die door nieuwe 
bladeservers worden veroorzaakt, aan te 
kunnen en de extra lokale koeling levert daar 
waar nodig.
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Datacenters zijn speciaal ontwikkeld voor warme 
en koude gangen. De koude lucht wordt via de 
vloer of kanalen precies daar waar nodig naartoe 
geleid. De warme lucht wordt afgevoerd naar 
de klimaatunits, waardoor de instelwaarde kan 
worden geoptimaliseerd en de totale energie-
efficiëntie van het systeem wordt verbeterd.

In de afgelopen tien jaar is er veel in het projectontwerp van 
datacenters veranderd. Destijds werd een datacenter niet 
ontwikkeld op basis van de warmtelasten, maar bij de verdeling 
van de servers in de ruimte werd er rekening gehouden met 
andere vereisten. Zo werd uitsluitend een enkel instelbereik 
voor de ruimtetemperatuur gebruikt. Dit bereik lag tussen 18 °C 
en 24 °C en was wereldwijd een erkende standaard. Doordat 
servers steeds meer warmte genereerden, werd het duidelijk 
dat een rationele warmteverdeling nodig was en dit leidde tot 
het concept van warme en koude gangen.

KOUDE EN WARME GANGEN

DIT SYSTEEM BIEDT: 

a	een hoog rendement 
a	perfecte redundantie
a	snelle en eenvoudige uitbreiding
a	lage initiële investering

CONFIGURATIE MET WARME EN KOUDE GANGEN

Het systeem met warme en koude gangen verbetert het gangbare 
klimaatregelingsconcept, dat uitsluitend gericht is op het behoud van 
stabiele zonetevoorwaarden, zonder dat er rekening wordt gehouden 
met de vereisten voor racks.

Door de rackservers volgens deze logica in te delen, kon de 
koude luchtstroom daar waar nodig naartoe worden geleid, 
over het algemeen vóór de racks. Hierdoor is het mengen 
van koude lucht met warme lucht veel onwaarschijnlijker. In 
vergelijking met gangbare installaties verbetert deze methode 
het rendement van een klimaatsysteem met 20%.

Dit nieuwe concept vereist echter een nauwkeurige bepaling 
van twee optimale temperatuurniveaus die voor een aanzienlijke 
verbetering van de werkomstandigheden zorgen.

< 5 kW/rack

Vermogensdichtheid

LAAG
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a Variabele luchthoeveelheid en koelvermogen
a Aluminium constructie (20 jaar garantie tegen corrosie)
a Lage pPUE-index: 1,025
a Modulaire apparaten

Constante luchtstroom en drukregeling

ADIABATISCHE KOELING

NEXT LEGACY luchtbehandelingskasten worden langs de wanden van het 
datacenter geplaatst. 

De meeste datacenters worden volgens dit concept ontworpen. 

Via de dubbele vloer kan de lucht precies daar waar nodig naartoe worden 
geleid, waardoor in het datacenter warme en koude gangen ontstaan.  

- NEXT LEGACY luchtbehandelingskasten met directe verdamping 
- w-NEXT LEGACY luchtbehandelingskasten met koudwaterregister
- i-NEXT LEGACY luchtbehandelingskasten met directe verdamping en DC-invertertechniek. 

PRECISIE-LUCHTBEHANDELINGSKASTEN
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Wanneer de warme en koude gangen niet 
toereikend zijn om het mengen van de lucht 
te voorkomen, zorgt de omkasting voor een 
perfecte en homogene luchtstroom naar de 
serveringang.

Bij toepassingen met een gemiddelde of hogere 
vermogensdichtheid zijn warme en koude gangen niet 
toereikend om de vermenging van de toegevoerde en 
afgevoerde lucht te voorkomen.

De vermenging van de luchtstromen zorgt voor een hoger 
temperatuurniveau en verlaagt het vermogen van het 
datacenter. In extreme gevallen kunnen de servers door 
oververhitting uitvallen.

Wanneer de gemengde lucht in het klimaatsysteem komt 
en koeler is dan de lucht die van de servers komt, wordt 
de warmte-uitwisseling verlaagd en het rendement negatief 
beïnvloed.

Het is daarom belangrijk om voor een fysieke scheiding van 
beide luchtstromen te zorgen. Dit is mogelijk met de omkasting, 
een eenvoudige en voordelige oplossing waarmee de servers 
van koude lucht worden voorzien en luchtbehandelingskasten 
efficiënter worden gekoeld.

De bovenstaande afbeelding toont een goed voorbeeld van 
de voordelen van de scheiding in warme en koude gangen 
door de omkasting.

GEMIDDELD
OMKASTING 

OMKASTING

10 – 20 kW/rack

Vermogensdichtheid

DIT SYSTEEM BIEDT: 

a een duidelijke efficiëntiestijging
a de preciese omleiding van de   

 geklimatiseerde lucht naar de servers
a de installatie van meer servers op   

 hetzelfde volume
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OMKASTING-warme gang

De beslissing of omkastingen moeten worden gebruikt, is 
afhankelijk van verschillende factoren, zoals de afmetingen van 
de ruimte, vorm, warmtelast, vermogensdichtheid, koeltechniek 
en redundantie-inrichtingen en deze beslissingen moet daarom 
bij elk project individueel worden genomen. 

RC IT Cooling biedt twee praktijkgerichte omkastingen:

1  Omkasting KOUDE GANG voor precieze omleiding van de 
koude lucht die naar de servers wordt gevoerd.

2  Omkasting WARME GANG voor de begrenzing van de 
afgevoerde warme serverlucht in een zone.

Beide door RC IT Cooling aangeboden omkastingen zijn een 
ideale oplossing voor:

RC IT COOLING OMKASTING

OMKASTING-koude gang

a een stijging van de energie-efficiëntie door een volledige 
scheiding van de warme en koude luchtstromen

a een eenvoudige uitbreiding van uw datacenter 
naargelang de kadervoorwaarden

a de optimale integratie van verschillende koeltechnische 
     componenten:
 - Inverter
 - Rack-koeler
 - Cooling Doors
a de optimalisering van de beschikbare ruimte

a een eenvoudige aanpassing, met of zonder verhoogde vloer
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Dit systeem kan zelfs de meest kritieke 
warmtelastdichtheden aan. De combinatie van 
omkastingen en rack-koelers van RC IT Cooling 
voorkomt de vorming van hotspots. De rack-
koelers bieden waar nodig een gerichte koeling 
en vormen de beste oplossing om hotspots te 
voorkomen.

OMKASTING + LOKALE KOELING

COOLSIDE DOOR LEGACY 
Compact systeem voor High-Density-Racks

a Extra koelvermogen dankzij 
koudwaterbatterij – met een of twee circuits 
verkrijgbaar

 

a Geen extra opstellingsruimte

a Op de meeste racks aanpasbaar

a Hoogste energie-efficiëntie door EC-
ventilatoren om aan de daadwerkelijke 
behoefte te voldoen

a Dynamisch beheer van de stratificatie: 
nauwkeurige regeling van de rack-
temperaturen door acht onafhankelijke 
temperatuursensoren

a Flexibele aansluiting: desgewenst bovenaan 
of onderaan, naargelang de aanwezigheid van 
een verhoogde vloer

 

a Gebruiksgereed voor de aansluiting aan de 
nieuwe generatie koudwatersystemen met 
turbocompressor en Free-Cooling-techniek

COMPACTE OPLOSSINGEN VOOR HIGH-DENSITY-RACKS

HOOG

32 - 36 
°C

43 - 50 
°C

20 - 25 
°C

> 25 kW/rack

Vermogensdichtheid

DIT SYSTEEM BIEDT: 

a Maximalisering van de interne 
 vermogenscapaciteit van de 
 infrastructuur
a Verwijdering van hotspots
a Minimaal oppervlaktegebruik
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COOLSIDE DX: Directe 
verdamping

a	Compressor met DC-inverter
a	Nieuwste generatie borstelloze 

EC-ventilatoren
a	Nominaal vermogen van 4,7 tot 68,3 kW

COOLSIDE CW: Koudwater

a	Nieuwste generatie borstelloze 
EC-ventilatoren

a	Modulerende 3-wegklep
a	Nominaal vermogen van 16 tot 74,7  kW

COOLSIDE DF: Dual Fluid

a	Compressor met DC-inverter
a	Dubbele batterij
a	Nominaal vermogen van 4,5 tot 16,7 kW

COOLSIDE FC: Free Cooling

a	Compressor met DC-inverter
a	Nieuwste generatie borstelloze 

EC-ventilatoren
a	Nominaal vermogen van 4,6 tot 17,5 kW
a	60% van het jaar in de bedrijfsmodus 

Free-Cooling

COOLSIDE ROW DX: Directe 
verdamping met geïntegreerde 
compressor

a Voor de inbouw tussen racks, 
geen verhoogde vloeren, of geen 
schachten

a	Compressor met DC-inverter in  
rack-koeler geïntegreerd

a	Nominaal vermogen van 14 tot 39 kW

COOLSIDE LEGACY 
Rack-koeler

a	Lagere bedrijfskosten door 
lagere luchthoeveelheid, 
uitbreidbaarheid en modulairiteit

a	Optimale oplossing, ook voor 
individuele racks

a	100% redundantie
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GEAVANCEERDE TECHNIEK  
VOOR EFFICIËNTE DATACENTERS

 

Een echte actieve redundantie wordt bereikt 
door het gebruik van innovatieve EC-
PUL-ventilatoren in combinatie met DC-
invertergestuurde borstelloze compressoren 
(bij directe verdamping). Het geavanceerde 
algoritme dient voor de compensatie van de 
warmtelasten tussen apparaten (waaronder 
apparaten die over het algemeen in de stand-
by modus blijven).

Met een innovatief warmterecuperatiesysteem 
zorgt RC IT Cooling voor de synergetische 
compensatie van de koelbronnen van het 
datacenter met de warmtebehoefte van 
het gebouw. Hiervoor wordt warmte uit het 
datacenter naar andere plekken van het 
gebouw geleid.

ACTIEVE REDUNDANTIE INTELLIGENT THERMISCH
ENERGIEBEHEER

RC IT Cooling is marktleider in de klimaatregeling voor datacenters en heeft 
meer dan 50 jaar ervaring in de intelligente integratie van geavanceerde 
techniek bij complexe IT-koelingsprojecten.
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1 / TURBOCOMPRESSOR MET MAGNEETLAGERS

Breed aanbod van koudwatersystemen met centrifugale 
compressoren met magneetlagers vanaf 20 kW, lucht- of 
watergekoeld, ook verkrijgbaar als Free-Cooling-variant 
met of zonder verdampingskoeling.  
Voor het hoogste rendement bij elke toepassing.

2 / ACTIEVE FREE-COOLING

Een modern Free-Cooling-systeem, verkrijgbaar bij zowel 
directe als ook indirecte Free-Cooling (zonder glycol) 
met gebruik van de buitenlucht voor de koeling van het 
datacenter.

3 / HFO-KOELMIDDEL MET LAAG GWP

RC IT Cooling gebruikt in vele toepassingen het 
milieuvriendelijke HFO-koelmiddel, zoals HFO1234ze 
en heeft veel ervaring in de omgang met deze 
koelmiddelen.

4 / ADAPTIEVE INSTELWAARDE

Een geavanceerd algoritme detecteert onmiddellijk de 
daadwerkelijke warmtelast van binnenunits en draagt 
de gegevens over aan het koudwatersysteem. Deze 
past de instelwaarde aan en garandeert op deze manier 
het gebruik van de efficiënte bedrijfsmodus.

R

5 / VERDAMPINGS- 
KOELING

Het nieuwste AHR-systeem 
met tweefasig, indirect 
adiabatisch Free-Cooling-
bereik maakt pPUE-waarden 
tot 1,025 mogelijk.

6 / X-TYPE 
SYSTEEM

Het revolutionaire 
tweefasige design van de 
warmtewisselaar zorgt voor 
het hoogste rendement en 
pPUE-waarden tot 1,07.

7 / SHR=1

100% voelbare 
koelcapaciteit.

8 / OMKASTING

Duidelijke efficiëntieverbetering 
door een nauwkeurige regeling 
van de geklimatiseerde lucht die 
naar de servers wordt geleid en 
door meer servers in dezelfde 
opstellingsruimte onder te 
brengen.

11 /  ELEKTRONISCHE
EXPANSIEKLEP 

De elektronische expansieklep zorgt 
dat de compressor binnen het optimale 
werkbereik werkt. Zo wordt de hoogste 
efficiëntie bereikt en uitvaltijden 
voorkomen.

10 / EC-VENTILATOREN

EC-VENTILATOR VAN DE NIEUWSTE 
GENERATIE
De hoogefficiënte EC-ventilator 
verlaagt zowel het geluidsniveau 
als energieverbruik en zorgt voor 
een variabele luchtstroom in de 
deellastmodus. De bedrijfskosten 
worden in vergelijking met gangbare 
EC-ventilatoren met 15% verlaagd en in 
vergelijking met traditionele ventilatoren 
met 25% verlaagd.

EC-VENTILATOR OOK IN EXTERNE 
CONDENSORS
In vergelijking met gangbare condensors 
met AC-ventilatoren zorgt het gebruik 
van EC-techniek ook bij ventilatoren in 
externe condensors voor een verdere 
gemiddelde reductie van 10% en voor 
een aanzienlijke verlaging van het 
energieverbruik met ong. 45%.

11 / COMPRESSOR MET
INVERTERAANDRIJVING

De regeling van het koelvermogen levert 
een aanzienlijk hogere energie-efficiëntie: 
de EER-waarde kan van de gangbare 2,7 
tot 5,2 of hoger stijgen. 

Het is de moeite waard om in een 
redundante installatie te investeren. In 
de deellastmodus wordt de vereiste last 
gelijkmatig verdeeld over de apparaten. 
Hierdoor wordt het koelvermogen 
efficiënter gegenereerd.

i-NEXT LEGACY zorgt met VOLLEDIG 
ELEKTRONISCH GEREGELDE 
luchtbehandelingskasten voor 
een duurzame klimaatregeling van 
datacenters.
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HET PRODUCTPALET VAN RC IT COOLING 
Uitgebreide klimaatoplossingen voor de hoogste 
efficiëntie in uw ICT-omgeving

NEXT LEGACY precisiegeregelde klimaatkasten  
met directe verdamping

NEXT LEGACY precisiegeregelde klimaatkasten met directe verdamping voor laboratoria

w-NEXT LEGACY klimaatkasten met koudwaterbatterij

NEXT LEGACY precisiegeregelde klimaatkasten voor hoge temperaturen, hoge delta T

Precisiegeregelde klimaatkasten met bronventilatie

AAN/UIT INVERTER

PRECISIEGEREGELDE KLIMAATKASTEN

b-NEXT DX/t-NEXT DX
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping  
van 6 tot 143 kW

t-NEXT DF DX 
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping en 
Dual-Fluid-systeem van 10,3 tot 149 kW

b-NEXT DW/t-NEXT DW 
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping  
van 7,8 tot 156 kW

t-NEXT DF DW
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping en 
Dual-Fluid-systeem van 7,8 tot 156 kW

t-NEXT FC DW 
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping en 
Free-Cooling-systeem van 7,8 tot 157 kW

i-NEXT MTR PRECISE
Klimaatkasten met directe verdamping en invertertechniek van 11 tot 16,6 kW

w-NEXT S
Klimaatkasten met koudwaterregister van 6,7 tot 213 kW

w-NEXT 2 S/K
Klimaatkasten met koudwaterbatterij, twee secties  
van 57,8 tot 227 kW

w-NEXT HD S/K
Klimaatkasten met koudwaterbatterij voor hoge 
vermogensdichtheid van 15,3 tot 183 kW

NEXT-X-TYPE 
Klimaatkasten met koudwaterbatterij met X-Coil-techniek van 49,3 tot 173 kW

t-NEXT DL DX
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping 
van 7,6 tot 42,6 kW

i-NEXT DL DX
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping en 
DC-invertertechniek van 16,2 tot 40,5 kW

w-NEXT DL DX
Klimaatkasten met koudwaterbatterij 
van 11,6 tot 41,3 kW

w-NEXT DF 
Klimaatkasten met twee koudwaterbatterijen  
van 13,3 tot 163 kW

 w-NEXT2 DF
Klimaatkasten met twee koudwaterbatterijen en twee secties 
van 63,5 tot 243 kW

i-NEXT DX
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping en 
DC-invertertechniek van 9 tot 129 kW

i-NEXT DF DX
Luchtgekoelde klimaatkasten met directe verdamping,  
Dual-Fluid-systeem en DC-invertertechniek van 9 tot 141 kW

i-NEXT DW
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping en  
DC-invertertechniek van 9,7 tot 141 kW

i-NEXT DF DW
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping,  
Dual-Fluid-systeem en DC-invertertechniek van 9,7 tot 150 kW

i-NEXT FC DW
Watergekoelde klimaatkasten met directe verdamping,  
Free-Cooling-systeem en DC-invertertechniek van 9,7 tot 141 kW
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a	Hoger rendement
a	Systeem met actieve redundantie

a	Snelle en eenvoudige uitbreiding van het koelsysteem
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Precisiegeregelde rack-koeler

RACK-KOELER VOOR HIGH-DENSITY-RACKS EN BLADESERVERS

TWEEFASIGE INDIRECTE VERDAMPINGSKOELING 
VOOR GROTE DATACENTERS

a	Maximalisering van de interne vermogenscapaciteit van de 
      infrastructuur

a	Geoptimaliseerd voor de combinatie met precisiegeregelde rack-koelers en luchtbehandelingskasten
a	Hoog voelbaar vermogen met hoge prestaties

a	Variabele luchthoeveelheid en koelvermogen
a	Aluminium constructie (20 jaar garantie tegen corrosie)

a	Racks 
Hoogwaardige en veilige 
serverkasten

a	Omkasting 
Omkastingen voor 
toepassingen met hoge 
vermogensdichtheid

a	PDU's 
Stroomvoorziening voor 
serverkasten

a	Verhoogde vloer 
Verhoogde vloersystemen 
voor hoogefficiënte 
datacenters

a	Lage pPUE-index: 1,025
a	Cascadegeschikte apparaten

COOLSIDE DX
Rack-koeler met directe verdamping
van 4,7 tot 68,3 kW

COOLSIDE CW
Rack-koeler met koudwaterregister
van 16 tot 74,7 kW

Luchtgekoelde externe condensingunit
Condensor met invertergestuurde compressoren
Droge koeler
Droge koeler met toerentalgeregelde ventilatoren

COOLSIDE DF
Dual-Fluid-rack-koeler
van 4,5 tot 16,7 kW

COOLSIDE FC
Free-Cooling-rack-koeler
van 4,6 tot 17,5 kW

COOLSIDE ROW DX
Rack-koeler met directe verdamping en geïntegreerde compressor
van 14 tot 39 kW 

a	Verwijdering van hotspots
a	Minimale ruimtebehoefte

EXTERNE CONDENSOR MET DROGE KOELER

INFRASTRUCTUUR VOOR DATACENTERS

18/19



IT COOLING KOELING VOOR DATACENTERS

20/21

Betrouwbaar en efficiënt

Hoger rendement

Geoptimaliseerd voor de instelwaarde van 20 °C

Groter vermogensbereik

Actieve redundantiefunctie beschikbaar

Actieve redundantiefunctie beschikbaar

KOUDWATERSYSTEMEN

Luchtgekoelde koudwatersystemen

Watergekoelde koudwatersystemen

R

R

NR-Z
Koudwatersystemen met scroll-compressoren
van 39 tot 885 kW

i-NR-Z
Koudwatersystemen met scroll-compressoren en 
invertertechniek 
van 32 tot 129 kW

FR-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren
van 145 tot 1710 kW

NR-W-Z
Koudwatersystemen met scroll-compressoren
van 38 tot 398 kW

FR-W-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren
van 124 tot 1693 kW

i-FR-W (1+i)-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren en invertertechniek
van 468 tot 1637 kW

i-FR-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren en invertertechniek
van 467 tot 1273 kW

TRCS2-Z
Koudwatersystemen met olievrije, invertergeregelde compressoren
van 220 tot 1324 kW

TRCS2 HFO-Z
Koudwatersystemen met olievrije, invertergeregelde 
compressoren en HFO-koelmiddel
van 339 tot 1017 kW

FRCS3-W-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren
van 241 tot 1949 kW

TRCS2 HFO-Z
Koudwatersystemen met olievrije, invertergeregelde 
compressoren en HFO-koelmiddel van 340 tot 1364 kW

TR-W-Z
Koudwatersystemen met olievrije, invertergeregelde compressoren 
van 246 tot 4549 kW

SCROLL

R

R

a	Verlaagde PUE-waarde
a	Geoptimaliseerd voor werking met hoge Delta T
a	Verlaagde kosten voor koudwaterpompen
a	ADAPTIEVE INSTELWAARDE: intelligente communicatie tussen binnen- en buitenunits 
a	Voldoet aan de strengste normen voor best practices bij ontwerpen van datacenters
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HOOGSTE BETROUWBAARHEID

100% FREE COOLING bij 12 °C

ADAPTIEVE INSTELWAARDE

Luchtgekoelde koudwatersystemen

UIT DE COMBINATIE VAN DE BEIDE MERKEN RC IT COOLING EN 
CLIMAVENETA MET DE KWALITEITSNORMEN VAN MITSUBISHI ELECTRIC 
ONTSTOND EEN COMPLETE SERIE VAN KOUDWATERSYSTEMEN DIE 
SPECIAAL VOOR IT COOLING WERD ONTWIKKELD.

FR-EFC-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren met 
adiabatische voorkoeling en Free-Cooling-techniek  
van 329 tot 1441 kW

TRCS-EFC-Z
Koudwatersystemen met olievrije compressoren met 
adiabatische voorkoeling en Free-Cooling-techniek  
van 300 tot 1682 kW

NRCS-FC-Z
Koudwatersystemen met scroll-compressoren en 
invertertechniek van 41 tot 477 kW

FR-FC-Z
Koudwatersystemen met schroefcompressoren en Free-
Cooling-techniek van 332 tot 1450 kW

TRCS-FC-Z
Koudwatersystemen met olievrije compressoren en Free-
Cooling-techniek van 302 tot 1693 kW 

REGELINGS-, BEWAKINGS- EN OPTIMALISERINGSSYSTEMEN

a	Bewakings- en controle- systemen   
Een ideale oplossing voor 
bewaking, externe bewaking, 
service en preventief onderhoud

a	FWS3/FWS3000   
Externe bewakingssystemen

a	RC Cloud – cloudgebaseerd 
extern bewakingssysteem

a	WS3000  
Externe bewakingssystemen voor 
service en preventief 
onderhoud

a	Regelingssystemen

a	DATA MANAGER 3000 
Speciale cascadebesturing 
voor IT Cooling

a	Optimaliseringssystemen

a	ClimaPRO_DCO 
Optimaliseringssysteem voor 
datacenters  
Intelligent energie-indexbeheer in 
realtime, zowel voor individuele 
apparaten als voor de volledige 
machineruimte

a	Gebruikersinterface

a	KIPlink  
interface voor 
smartphones en tablets 
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"VERUIT HET BESTE BEWIJS IS 
ERVARING"

DC-Datacenter-Group
München, 2017

DC-Datacenter-Group is een van de belangrijkste 
Duitse ondernemingen voor de implementatie 
en optimalisering van datacenters, ongeacht de 
grootte, waarbij er bijzondere aandacht aan de 
individuele vereisten wordt besteed.

Koelvermogen:
1800 kW
Installatie:
2 hoogefficiënte luchtgekoelde Free-Cooling-
apparaten met turbocompressoren met 
magneetlagers
14 koudwater-luchtbehandelingskasten

WIIT Tier IV
Milaan, 2014

WIIT is een Italiaans bedrijf die privé- en hybride 
dienstverleningen aanbiedt. Het bedrijf is wereldwijd 
de marktleider op het gebied van toepassingsbeheer 
en kritische gebruiksvelden, zoals het herstel bij 
noodgevallen en bedrijfscontinuïteit.

Koelvermogen:
700 kW
Installatie:
12 precisiegeregelde luchtbehandelingskasten  
met DC-inverter-scroll-compressoren
18 externe condensors

Sir Francis Bacon
Britse filosoof (1561–1626)
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Unipol Tier IV
Bologna, 2015–2016

Unipol is de tweede grootste verzekeringsgroep op 
de Italiaanse markt en de nummer 1 op het gebied 
van schadeverzekering. Het bedrijf behoort daarom 
tot de Top Ten van Europa.

Koelvermogen:
2300 kW
Installatie:
4 hoogefficiënte luchtgekoelde apparaten
met turbocompressoren met magneetlagers

FastWeb Tier IV
Milaan, 2014

FastWeb, een telecommunicatiebedrijf, heeft zich 
voor de bouw van een nieuw datacenter besloten om 
zijn klanten hoogste veiligheid aan te bieden.

Koelvermogen:
2800 kW
Installatie:
4 hoogefficiënte luchtgekoelde apparaten 
met turbocompressoren met magneetlagers

22/23



www.mitsubishi-les.com/it-cooling

Mitsubishi Electric Europe B.V.

Main of�ce
Autobaan 2
8210 Loppem

mitsubishi-electric.be

Service Centre
Assesteenweg 117-2
1740 Ternat

Service Centre
Assesteenweg 117-2
1740 Ternat

NL
-0
01
04
_R

C


