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Resumé
Zařízení s bočním prouděním vzduchu přinášejí v současných datových střediscích zvláštní
problémy s chlazením. Běžné stojanové skříně a rozmístění stojanů jsou s bočním
chlazením zásadně nekompatibilní, způsobují nadměrné zahřívání a v konečném důsledku
snižují spolehlivost zařízení. Tento dokument popisuje tyto problémy spolu s několika
vedlejšími účinky, které obecně nejsou doceněny. Jsou popsány různé možnosti chlazení
spolu s jejich relativními náklady a výhodami.
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Úvod
Datová střediska a síťové sály navržené pro proudění vzduchu systémem teplých a chladných uliček
jsou nejúčinnější, pokud je zařízení ve stojanech chlazeno prouděním vzduchu zepředu dozadu, jak je
znázorněno na obrázku 1. Naprostá většina serverů a zařízení pro ukládání dat montovaných do stojanů
používá proudění vzduchu zepředu dozadu. U mnoha typů přepínačů a směrovačů však existují konstrukční
omezení a tato zařízení vyžadují boční proudění vzduchu.

Obrázek 1: Způsob chlazení systémem teplých a chladných uliček

To představuje problém při současném trendu konvergence sítí pro přenos dat, hlasu a videa. V minulosti
byly telefonní systémy umístěny odděleně v malých zabezpečených místnostech, avšak s rostoucí
konvergencí sítí jsou zařízení pro přenos dat, hlasu a videa umisťována společně v standardizovaných
stojanových skříních. Dalším trendem, který podporuje konvergenci sítí, jsou sítě SAN (Storage Area
Network), ve kterých je využíváno zařízení pro ukládání dat pomocí přepínacích zařízení, například
směrovačů. S tím, jak tento trend graduje, se pro vedoucí pracovníky IT stává nutností kombinovat
zařízení s bočním prouděním vzduchu s tradičními zařízeními s prouděním vzduchu zepředu dozadu.
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Bez ohledu na to, zda jsou zařízení navržena s chlazením zepředu dozadu nebo s bočním chlazením,
je nezbytné, aby k nim bylo přiváděno dostatečné množství chladného vzduchu. Není-li přísun chladného
vzduchu dostatečný, je ohrožena dostupnost zařízení a obchodních procesů, které podporují, protože
životnost elektronických zařízení přímo souvisí s jejich provozní teplotou. Podle příručky MIL-HNBK 338
platí, že s každým zvýšením teploty o 10 °C nad nominální hodnotu se životnost zařízení zkracuje na
polovinu. Příklad účinku teploty na elektronické komponenty je znázorněn na obrázku 2. Životnost
a spolehlivost svitkového kondenzátoru s rostoucí teplotou značně klesá.

Obrázek 2: Vliv teploty na životnost svitkového kondenzátoru

Některá z obvyklých řešení, která uživatelé používají k vyřešení problémů s bočním prouděním vzduchu,
nejsou zcela účinná a představují skryté náklady. Tato řešení jsou popsána v dalších částech tohoto
dokumentu. Aby však uživatelé datových středisek porozuměli nejúčinnějším řešením a dokázali rozpoznat
problémy, je třeba, aby se seznámili se základními principy chlazení popsanými v následující části.

Základní požadavky na proudění vzduchu
Pro výkon chlazení má zásadní důležitost proudění vzduchu do stojanu a kolem něj. Klíčem k porozumění
proudění vzduchu ve stojanu je znalost následujících dvou základních principů.

•

Do přívodu vzduchu k zařízení proudí ochlazený vzduch z klimatizace.

•

Proudění vzduchu do zařízení a ze zařízení nesmí být ničím omezeno.
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U zařízení s chlazením zepředu dozadu hrají stojanové skříně velmi důležitou funkci (jsou-li správně použity)
v rámci systému proudění vzduchu, protože brání zpětné cirkulaci odváděného teplého vzduchu do přívodu
vzduchu k zařízení. Vzduch odváděný ze zařízení má mírný tlak a to v kombinaci s nasáváním u vstupního
otvoru zařízení vede k situaci, kdy má odváděný vzduch tendenci vracet se zpět do zařízení, jak je
znázorněno na obrázku 3A. Tento jev se uplatňuje mnohem více než vztlak teplého odváděného
vzduchu, který, jak se mnozí lidé domnívají, by měl způsobovat přirozené stoupání teplého vzduchu
dál od zařízení. V případě proudění vzduchu zepředu dozadu tvoří stojan, zařízení a zaslepovací panely
přirozenou bariéru, která podstatně prodlužuje trasu zpětné cirkulace vzduchu a tím omezuje nasávání
teplého vzduchu do zařízení, jak je znázorněno na obrázku 3B. Tyto hlavní funkce se však neuplatní
u zařízení s bočním prouděním vzduchu.

Obrázek 3: Zpětná cirkulace vzduchu při chybějícím zaslepovacím panelu (proudění vzduchu
zepředu dozadu)
3A: Bez zaslepovacích panelů

3B: Se zaslepovacími panely

Je zřejmé, že pro veškerá zařízení v moderním datovém středisku je výhodné proudění vzduchu zepředu
dozadu. Funkce některých zařízení však bohužel tento způsob neumožňují. Například přední část
směrovače znázorněného na obrázku 4 je obsazena mnoha datovými porty a kabely, které neumožňují
průchod chladicího vzduchu. Pokud by porty byly umístěny na boční straně směrovače, mohl by vzduch
proudit přední částí, bylo by to však nepraktické vzhledem k obsluhou požadovanému snadnému přístupu
k portům. V současnosti běžná metoda bočního chlazení u zařízení, jako jsou například směrovače, proto
sice není zcela optimální, je ale praktická.
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Obrázek 4: Směrovač s bočním prouděním vzduchu

Problémy s prouděním vzduchu při použití bočního
chlazení
V předchozí části bylo vysvětleno, že vzduch odváděný ze zařízení ve stojanu je přirozeně nasáván zpět
do přívodu vzduchu a že zaslepovací panely této zpětné cirkulaci brání, je-li použito proudění vzduchu
zepředu dozadu. Pokud je však použito zařízení s bočním prouděním vzduchu, nastávají tři vážné problémy,
které umožňují návrat teplého vzduchu odváděného ze zařízení zpět do přívodu vzduchu a způsobují
zvýšení teploty nasávaného vzduchu. Jde o následující problémy:
1)

sousední zařízení

2)

neexistující přepážka oddělující nasávaný vzduch od odváděného

3)

montáž do skříně

Závažnost těchto problémů roste se zvyšováním hustoty výkonu ve stojanu nebo skříni (celkový výkon
spotřebovávaný veškerým zařízením v každém stojanu).

Sousední zařízení
Zařízení s bočním prouděním vzduchu jsou často montována do otevřených stojanů, aby bylo umožněno
jejich chlazení. Tento způsob má však vážné dopady, pokud jsou stojany umístěny v řadě sousedních
stojanů se zařízeními. Přívod vzduchu do zařízení se za těchto okolností nachází přímo naproti výstupu
vzduchu ze sousedního zařízení. Teplota vzduchu vstupujícího do zařízení může být o 10 °C vyšší než
teplota okolního vzduchu, což je za normálních podmínek přijatelné. Je-li však umístěno několik takových
stojanů vedle sebe v řadě, bude teplota nasávaného vzduchu u každého dalšího stojanu vyšší, protože
vzduch prochází několika stojany, a u posledních stojanů v řadě bude velmi vysoká, jak je znázorněno
pomocí různobarevných šipek na obrázku 5. Přehřívání způsobené vzduchem z výstupu sousedního
zařízení je častým jevem. Řešení problémů s chlazením otevřených stojanů je velmi obtížné, protože
směr proudění je nesnadné předvídat.
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Obrázek 5: Zařízení s bočním prouděním vzduchu v otevřených stojanech

Neexistující přepážka oddělující nasávaný vzduch od odváděného
U naprosté většiny instalací zařízení s bočním prouděním vzduchu neexistuje žádné opatření k zablokování
nebo oddělení odváděného vzduchu tak, aby nedocházelo k jeho opětovnému nasávání. Teplý vzduch může
jednoduše opustit výstup, projít podél zadní strany zařízení a vrátit se do vstupu na druhé straně, podobně
jako u zařízení s chlazením zepředu dozadu znázorněného na obrázku 3A. Zařízení s bočním prouděním
vzduchu je navíc ve stojanech ve většině případů umístěno vertikálně. To znamená, že odváděný vzduch
má také možnost proudit nad zařízením nebo pod ním a vrátit se do vstupu na druhé straně. Tato trasa je
většinou kratší než trasa podél zadní strany zařízení. V každém případě dochází k tomu, že odváděný
vzduch se vrací, mísí se s čerstvým vzduchem a nežádoucím způsobem zvyšuje teplotu na přívodu vzduchu
do zařízení.

Montáž do skříně
Jak bylo řečeno v úvodu, často je žádoucí montovat zařízení s bočním prouděním vzduchu do uzavřené
skříně. Avšak na rozdíl od případu s prouděním vzduchu zepředu dozadu, kdy přítomnost stojanové skříně
zlepšuje chlazení, má v případě bočního chlazení skříň negativní účinek. Boční stěna skříně představuje
další mírnou bariéru pro přiváděný chladný vzduch a také pro odváděný teplý vzduch. Pokud se tento
dodatečný odpor zkombinuje s existující tendencí odváděného vzduchu vracet se do přívodu vzduchu do
zařízení, je účinek dramatický. Podstatná část odváděného vzduchu se vrací do přívodu. Tato situace je
ještě horší, pokud jsou sousední zařízení umístěna do těsně přiléhajících stojanů bez vzduchové bariéry
mezi stojany. Použití stojanových skříní se zařízeními s bočním prouděním vzduchu výrazně zesiluje
nepříznivé účinky popsané v předchozích částech. Existuje však celá řada velmi účinných způsobů jak
použít skříně s bočním prouděním vzduchu. Tyto způsoby jsou popsány v dalších částech tohoto
dokumentu.
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Snaha zamezit přehřívání vede uživatele k implementaci různých změn směřujících ke snížení teploty
zařízení s bočním prouděním vzduchu. Třebaže tak lze dosáhnout snížení teploty zařízení, konvenční
řešení často představují skryté náklady. Některé metody snížení teploty zařízení zapříčiňují neúčinný
provoz chladicího systému a mohou zmařit redundanci chlazení. Pro porozumění těmto nákladům je
důležitá znalost faktorů ovlivňujících náklady na chlazení.

Faktory ovlivňující náklady na chlazení
Náklady na chlazení představují významnou část nákladů. U mnoha instalací představuje elektrická
energie spotřebovaná chladicím systémem téměř polovinu spotřeby datového střediska. Provozní náklady
na elektrickou energii pro samotný chladicí systém mají často větší podíl na celkových nákladech na
vlastnictví než celé investiční výdaje na napájecí a chladicí systém. Proto je vhodné předcházet plýtvání
energií v chladicím systému.
Velikost chladicího výkonu požadovaného datovým střediskem není zpětnou cirkulací vzduchu ovlivněna,
značně a negativně je ale ovlivněna účinnost chladicího systému, a to proto, že systém s výraznou zpětnou
cirkulací má následující vlastnosti:
A) Vyžaduje nižší teplotu přívodního vzduchu z jednotky CRAC, aby bylo kompenzováno smísení
s teplejším odváděným vzduchem.
B) Vrací do jednotky CRAC chladnější vzduch kvůli smísení teplého odváděného vzduchu s chladným
vzduchem.
C) Nižší teplota vzduchu přiváděného do jednotky CRAC způsobuje snižování vlhkosti, které je nutné
kompenzovat přídavným zvlhčováním.
Zpětná cirkulace a související místa s vysokou teplotou mohou způsobit zvýšení nákladů na elektrickou
energii pro jednotky CRAC až o 10 % a vyžadují instalaci dalších jednotek CRAC, s čímž souvisejí další
investiční a provozní náklady. Dále může být znemožněn očekávaný provoz systému s vypnutou jednou
jednotkou CRAC při provádění údržby. Tato problematika je podrobně popsána v dokumentu White Paper
č 49: „Zbytečné chyby snižující výkon chlazení datových středisek a síťových sálů“.
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Účinné způsoby chlazení pro boční proudění vzduchu
K chlazení systémů s bočním prouděním vzduchu lze použít různé metody, které jsou v této části popsány
spolu s jejich hlavními atributy. Alternativy jsou shrnuty a porovnány v tabulce 1 na konci této části, která
pomůže při výběru vhodné metody.

Otevřené stojany se zvětšenými rozestupy
Otevřené stojany jsou běžně používány pro zařízení s bočním prouděním vzduchu. Tyto stojany však
nezabraňují nasávání vzduchu ze sousedních zařízení a neoddělují dostatečně odváděný vzduch od
přiváděného. V běžné aplikaci nejsou stojany plně obsazovány zařízeními vysoké hustoty a zařízení je
ve stojanech rozmístěno nerovnoměrně svisle tak, aby se sousední výstupy teplého vzduchu nenacházely
proti vstupům chladného vzduchu. Tato strategie je však úspěšná pouze částečně kvůli rozptylu vzduchu,
který opouští výstup a proudí do vstupu sousedního zařízení, jak je znázorněno na obrázku 6. Nevýhodou
této metody je, že zařízení je nutné instalovat v nízké hustotě a že dochází ke značné zpětné cirkulaci
vzduchu, čímž je snižována účinnost chladicího systému, jak bylo vysvětleno výše. Vzhledem k řídkému
obsazení stojanů vyžaduje tato metoda také více podlahové plochy, která může být v některých oblastech
velmi nákladná. Jedná se však o běžnou metodu, protože její implementace je velmi snadná.

Obrázek 6: Rozptyl vzduchu mezi nerovnoměrně rozmístěnými zařízeními v otevřených stojanech
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Řídce obsazené skříně
Podobně jako u otevřených stojanů zařízení s bočním prouděním vzduchu umístěná do uzavřených
skříní nezaplňují celou skříň kvůli omezením daným napájením nebo chlazením. Zařízení jsou ve stojanu
rozmístěna svisle a v nevyužitém prostoru U nejsou nainstalovány žádné zaslepovací panely. Při tomto
uspořádání je účinně snížena hustota výkonu ve stojanu a tím i pravděpodobnost výskytu míst s vysokou
teplotou. Ve skříních však stále může docházet ke zpětné cirkulaci, kterou je nutné při použití této metody
do jisté míry očekávat. Tato metoda není doporučena v oblastech s vysokými cenami nemovitostí, protože
snížením hustoty výkonu ve stojanu je tepelné zatížení rozprostřeno na větší podlahovou plochu.

Přídavné ventilátory
Přídavné ventilátory jsou používány jako typická reakce na problémy s přehříváním. Ventilátory mohou být
montovány do otevřených i skříňových stojanů, neobvyklé však není ani použití samostatných ventilátorů.
Cílem je odvádět nebo odsávat teplý vzduch.
Ventilátory pracují na principu směšování vzduchu odváděného ze zařízení a vzduchu přiváděného
z jednotek CRAC. Vytvářejí tak vzduch, který je teplejší než vzduch přiváděný z jednotek CRAC, ale
chladnější než vzduch odváděný ze zařízení. Ventilátory také zvyšují proudění vzduchu zařízením.
Ventilátory sice snižují provozní teplotu zařízení a lokálních přehřátých oblastí, náklady jsou však značné.
Účinnost jednotky CRAC je snížena kvůli nižší teplotě vzduchu přiváděného do jednotky CRAC, což má již
dříve uvedené následky: vyšší snižování vlhkosti s nutností dalšího zvlhčování, nižší kapacitu systému
CRAC a možnou ztrátu redundance.

Boční rozvod vzduchu1
Pomocí bočního rozvodu vzduchu ve stojanu lze přivádět chladný vzduch přímo a předvídatelně do přívodu
vzduchu k zařízení a omezit zpětnou cirkulaci odváděného vzduchu. Chladný vzduch vstupuje předními
dvířky do zvláštního zařízení pro distribuci vzduchu, které je umístěno nad nebo pod chlazeným zařízením.
(K tomuto účelu je nutné vyhradit prostor ve stojanu.) Aktivní ventilátory potom směrují vzduch do
vzduchovodů rozvádějících chladný vzduch do stran, odkud je využíván zařízením s bočním prouděním
vzduchu. Vzduch ze zařízení je pak odváděn ze zadní části stojanu jen s malou možností návratu do
zařízení. Tento princip mění boční způsob chlazení na předozadní a zařízení tak lze hladce integrovat
s ostatními zařízeními ve stojanové skříni, která vyhovují standardu EIA-310D. Tato metoda umožňuje
dosahovat nejvyšší hustoty výkonu a nejvyšší účinnosti chlazení a lze ji použít u existujících serverových
stojanů. Snížením počtu požadovaných stojanů a zvýšením účinnosti chlazení dochází k úspoře nákladů.
Příklad aktivního systému bočního rozvodu vzduchu dodávajícího chladný vzduch zařízení s bočním
prouděním je znázorněn na obrázku 7.

1

Konstrukce stojanů a stojanového příslušenství zajišťujícího rozdělování a přesměrování proudění vzduch
je předmětem patentových řízení společnosti APC Corp.
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Obrázek 7: Perspektivní pohled zpředu shora na systém bočního rozvodu vzduchu
pro zařízení s bočním prouděním ve stojanu

Přívod chladného
vzduchu
Výstup teplého
vzduchu

Při použití bočního rozvodu vzduchu mohou být stojanové skříně umístěny vedle sebe a stále bude
zachováno správné proudění vzduchu a bude potřeba méně podlahové plochy. Je však nezbytné, aby
teplota vzduchu přiváděného k zařízení s bočním prouděním vzduchu odpovídala standardům ANSI2
a ASHREA3 pro chlazení elektrických zařízení.

2

Standard ANSI (American National Standards Institute) T1.304-1997 uvádí, že přijatelné provozní podmínky pro
telekomunikační zařízení jsou 5 až 40 °C.
3
Standard ASHRAE (American Society of Heating, Refrigeration, and Air-Conditioning Engineers) TC9 doporučuje
teplotu přívodu vzduchu pro elektronická zařízení 20 až 25 °C.
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K ověření účinnosti této metody chlazení byla provedena studie měření v ustáleném stavu. Zkušební skříní
byla skříň APC NetShelter VX, 42U. Zařízení montované do stojanu bylo tvořeno přepínačem Cisco 6500
Series uprostřed a několika tepelnými zátěžemi 1U nad přepínačem a pod ním pro simulaci tepelného
zatížení dalšími zařízeními. Poté byla měřena teplota u přívodu vzduchu do přepínače Cisco pro různá
tepelná zatížení. Měření bylo prováděno s použitím zařízení pro boční rozvod vzduchu a bez tohoto zařízení
a výsledkem byl průměrný rozdíl 8,3 °C mezi těmito konfiguracemi. Výsledky testu jsou znázorněny na
obrázku 8.

Obrázek 8: Závislost teploty vzduchu přiváděného k zařízení na zatížení stojanu
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Tabulka 1: Způsoby chlazení pro boční proudění vzduchu
Proměnné
bočního
proudění
vzduchu
Hustota výkonu

Metody bočního chlazení
Otevřené stojany se
zvětšenými rozestupy

Řídce obsazené skříně

Přídavné ventilátory

Boční rozvod vzduchu

− 0 - 1 kW na stojan
− Tepelné zatížení je
rozděleno na větší
podlahovou plochu

− 0 - 1 kW na stojan
− Tepelné zatížení je
rozděleno na větší
podlahovou plochu

− 0 - 2 kW

− 0 - 6 kW na stojan

Optimalizace
podlahové
plochy

− Vyžaduje více podlahové
plochy

− Vyžaduje více podlahové
plochy

− Lepší využití podlahové
plochy zvýšením hustoty
výkonu na stojan

− Vyžaduje svislý prostor
ve stojanu pro zařízení
pro distribuci vzduchu
− Optimalizace podlahové
plochy zvýšením hustoty
výkonu na stojan

Účinnost
chladicího
systému

− Míšení chladného
a teplého vzduchu vede
k nižší účinnosti
− Nižší odolnost proti
výpadkům chlazení

− Směrováním teplého
odváděného vzduchu do
teplé uličky je oddělován
chladný a teplý vzduch,
což vede k vyšší účinnosti

− Vyšší účinnost, je-li
ve skříni použit
stropní ventilátor
− Nižší účinnost a nižší
odolnost proti výpadkům
chlazení, je-li použit
samostatný ventilátor

− Oddělením chladného
a teplého vzduchu je
zvýšena účinnost

− Nižší náklady na chlazení
− Vyšší náklady na stojan
− Méně zařízení na stojan,
a proto více stojanů

− Vyšší náklady na chlazení
při použití otevřených
stojanů

− Nižší náklady na chlazení
− Úspora nákladů díky
nižšímu požadovanému
počtu stojanů
− Menší požadovaná
podlahová plocha

Celkové náklady − Vyšší náklady na chlazení
na vlastnictví − Nižší náklady na stojan
(TCO)
− Méně zařízení na stojan,
a proto více stojanů

Předvídatelné
množství
chladného
vzduchu na
vstupu

− Proudění vzduchu není
znemožněno, ale je
nekonzistentní a obtížně
řiditelné kvůli teplu ze
sousedních systémů

− Kvůli teplu ze zařízení ve
stejném stojanu je přívod
vzduchu nekonzistentní
a těžko řiditelný

− Při použití otevřeného
stojanu lze ventilátory
zaměřit přímo na přívod
vzduchu do zařízení, ale
nekonzistentní při použití
stropního ventilátoru ve
skříni

− Konzistentní
a předvídatelný přívod
chladného vzduchu
k zařízení

Spolehlivost
zařízení
umístěných
vedle sebe
Plánování
datového
střediska

− Snižuje spolehlivost
zařízení

− Snižuje spolehlivost
zařízení

− Potenciální zajištění
normálních podmínek,
ale nepředvídatelné

− Zajišťuje předvídatelné
nominální podmínky
k zachování očekávané
spolehlivosti

− Obtížné plánování,
protože mezi otevřenými
stojany musí být
odpovídající vzdálenosti

− Usnadňuje budoucí
plánování, protože
umožňuje umístění
standardních stojanů
kamkoli do datového
střediska

− U stojanových skříní
usnadňuje budoucí
plánování, protože
umožňuje umístění
standardních stojanů
kamkoli do datového
střediska

− Usnadňuje budoucí
plánování, protože
umožňuje umístění
standardních stojanů
kamkoli do datového
střediska
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Fyzické
zabezpečení na
úrovni stojanu
Doporučené
použití

− Fyzické zabezpečení
na úrovni stojanu pouze
u skříní

− Žádné fyzické
zabezpečení na
úrovni stojanu

− Fyzické zabezpečení
na úrovni stojanu

− Oddělené stojany
v prostředí s nízkou
hustotou výkonu

− Oddělené stojany
− Prostředí s vyšší hustotou
výkonu
v prostředí s nízkou
hustotou výkonu
− Systém teplých
a chladných uliček
− Datové středisko se
systémem teplých
(pouze skříně)
a chladných uliček
a předozadním prouděním
vzduchu

− Fyzické zabezpečení
na úrovni stojanu
− Prostředí s vysokou
hustotou výkonu
− Systém teplých
a chladných uliček
− Konvergované sítě pro
přenos hlasu, dat a videa

Poznámka: Barevně odlišená pole označují nejlepší výkon pro danou proměnnou.

Omezení pro zařízení s bočním prouděním vzduchu
Dodavatelé zařízení často zveřejňují pokyny vztahující se k instalaci produktů a okolnímu prostředí.
V případě zařízení s bočním prouděním vzduchu jsou tyto pokyny omezující vzhledem k tendenci
nedostatečného chlazení při nárůstu hustoty výkonu u těchto zařízení. Podobně jako u většiny zařízení IT
elektronika v zařízení s bočním prouděním vzduchu monitoruje vnitřní teplotu. Jestliže se provozní teplota
přívodu vzduchu zvýší nad maximální doporučenou teplotu (40 °C), může se zařízení samo vypnout, aby
nedošlo k jeho poškození, a způsobit tak kritický výpadek systému.
V následujícím přehledu jsou uvedeny pokyny týkající se chlazení, které byly získány od různých dodavatelů
přepínačů a směrovačů.
•

Mezi stěnami stojanu a zařízením zachovejte vzduchovou mezeru minimálně 15 cm.

•

Mezi dvěma zařízeními zachovejte minimální horizontální vzdálenost 30 cm.

•

Neumisťujte zařízení do příliš zaplněného stojanu.

•

Neumisťujte zařízení do blízkosti dolní části stojanu, protože by mohlo vytvářet nadměrné teplo, které
by bylo odváděno vzhůru do přívodu vzduchu výše umístěného zařízení a v okolí horní části stojanu by
byla příliš vysoká teplota.

•
•

Nikdy neinstalujte zařízení do skříňového stojanu, který není řádně větrán nebo klimatizován.
Instalujte zařízení do skříňového stojanu pouze v případě, že je vybaven dostatečným větráním
nebo odvodním ventilátorem. Kdykoli je to možné, použijte otevřený stojan.

•
•

Ve skříňovém stojanu použijte přepážky, které napomáhají chlazení zařízení.
Nezbytnou podmínkou úspěšného provozu zařízení je plánování vhodného umístění a uspořádání
stojanu se zařízením.

•

Jednotka je určena k instalaci do prostoru s omezeným přístupem. Prostor s omezeným přístupem
může být zabezpečen speciálním nástrojem, zámkem a klíčem nebo jiným způsobem.
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Tato omezení poskytují vedoucím pracovníkům IT limitované možnosti při plánování uspořádání datového
střediska. S nástupem vhodných konstrukcí skříňových stojanů pro zařízení s bočním prouděním vzduchu
se vedoucí pracovníci IT snáze přizpůsobí neustálým změnám v současných datových střediscích.
Konkrétně boční rozvod vzduchu umožňuje dosahovat vyšší hustoty výkonu ve stojanech a současně lepší
a předvídatelné účinnosti chlazení. Metoda bočního rozvodu vzduchu dále usnadňuje konvergenci datových
a hlasových sítí v obvyklém prostředí s teplými a chladnými uličkami. Třebaže to v pokynech není zmíněno,
skříňový stojan také poskytuje zvýšené fyzické zabezpečení a tím eliminuje nutnost použití samostatných
způsobů zabezpečení.

Závěr
Chlazení zařízení s bočním prouděním vzduchu vyžaduje zvláštní plánování, aby nedocházelo k snížení
účinnosti a poruchám, zvlášť při použití v prostředí datových středisek s převládajícím předozadním
prouděním vzduchu. Hlavním problémem bočního chlazení je, že do zařízení je často přiváděn odváděný
vzduch z téhož nebo ze sousedního zařízení.
Běžná řešení, jako například umístění zařízení do větších vzdáleností nebo použití přídavných ventilátorů,
zamezují vzniku míst se zvýšenou teplotou, ale snižují provozní účinnost chladicího systému. U těchto
systémů dochází v určité míře ke směšování odváděného a přiváděného vzduchu, takže teplota přívodu
vzduchu do zařízení nedosahuje ideálně nízkých hodnot, kterých je dosaženo při použití konvenčního
předozadního chlazení.
Existuje všeobecně rozšířený názor, že zařízení s bočním prouděním vzduchu nelze používat ve skříňových
stojanech a je nutné používat otevřené stojany. Pomocí ověřených metod však lze vysoce účinně chladit
skříně s vysokou hustotou obsahující toto zařízení. K těmto metodám patří nasávání vzduchu z přední části
stojanu, jeho vedení do přívodu k zařízení na boční straně jednotky a následné odvádění vzduchu ze zadní
části stojanu. Tento systém snižuje provozní teplotu zařízení na bezpečnou úroveň a maximalizuje účinnost
chladicího systému oddělováním teplého odváděného vzduchu od přiváděného vzduchu. Převodem bočního
proudění vzduchu na předozadní proudění lze zařízení hladce integrovat do systémů chlazení skříní
v datových střediscích s vysokou hustotou, kde je používán rozšířený systém teplých a chladných uliček.
Přínos tohoto převodu spočívá v předvídatelnosti výkonu zařízení kdykoli v budoucnosti bez nutnosti
předběžného plánování umístění zařízení. Vedoucí pracovník IT může implementovat zařízení s bočním
prouděním vzduchu kdykoli a kdekoli s vědomím, je lze spolehlivě integrovat do prostředí skříně. Pro
zařízení s bočním prouděním vzduchu tak není nutné v datovém středisku plánovat zvláštní oblasti
s nízkou hustotou výkonu.
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