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Resumé
Chlazení na úrovni místností je neefektivní u datových středisek nové generace. Poslední
generace IT s vysokou hustotou napájení a flexibilní architekturou vytváří podmínky, které
chlazení místností není schopno zajistit, čímž vede k neefektivnímu a nepredikovatelnému
chladicímu systému s nízkou hustotou výkonu. Za účelem řešení těchto problémů bylo
vyvinuto chlazení na úrovni stojanů a řad. Tento dokument srovnává architektury chlazení
na úrovni místností, řad a stojanů a ukazuje, proč bude chlazení řad preferovaným řešením
pro další generaci datových středisek.
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Úvod
Všechna elektrická energie dodávaná do zařízení IT v datovém středisku končí jako tepelný odpad, který
musí být odveden, aby se zabránilo přehřátí systémů. V podstatě všechna zařízení IT jsou chlazená
vzduchem, což znamená, že každá část nasává okolní vzduch a vylučuje odpadní teplý vzduch. Protože
datové středisko může obsahovat tisíce zařízení IT, výsledkem je, že v datovém středisku vznikají tisíce cest
horkého vzduchu, které dohromady tvoří celkový tepelný odpad datového střediska - odpad, který musí být
odstraněn. Účelem klimatizačního systému je efektivní zachycení tohoto komplexního toku odpadního
teplého vzduchu a jeho odvedení z místnosti.
Chlazení na úrovni místností je zastaralá metoda. Její podstatou je, že jedno nebo více zařízení dodávají
paralelně studený vzduch do datového střediska a zároveň odstraňují teplejší okolní vzduch. Základní
princip je takový, že klimatizační jednotky neposkytují pouze čistou chladicí kapacitu, ale slouží i jako velký
směšovač, který způsobuje stálý pohyb a míchání vzduchu v místnosti, udržují ho na homogenní průměrné
teplotě a zabraňují tak vzniku přehřátých oblastí. Tato metoda je efektivní, pouze pokud je výkon potřebný
k míšení vzduchu malým zlomkem celkové spotřeby datového střediska. Provedené simulace a zkušenosti
ukazují, že tento systém je efektivní, pokud je průměrná hustota výkonu v datovém středisku maximálně
1-2 kW na stojan, tedy 323-753 W/m2. Hustoty výkonu v dnešních moderních prostředích IT jsou však
mnohem vyšší - až 20 kW na stojan či více. Provedené simulace a zkušenosti ukazují, že při takových
hustotách již není popsané chlazení efektivní.
Jako odpověď na tento problém byly vytvořeny nové způsoby chlazení na bázi stojanů nebo řad. U těchto
metod jsou klimatizační systémy speciálně integrované do řad stojanů nebo do jednotlivých stojanů. To
poskytuje mnohem lepší předvídatelnost, vyšší hustotu výkonu, vyšší efektivitu a mnoho dalších výhod.
V tomto dokumentu jsou uvedena porovnání a vysvětlení jednotlivých metod. Ukáže se, že každá ze tří
metod má své využití a že trend v chlazení aplikací s vysokou hustotou výkonu směřuje od chlazení na
úrovni místností ke chlazení na úrovni řad.

2006 American Power Conversion. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, kopírována, přenášena ani
uložena v žádném úložném systému jakéhokoli druhu bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
www.apc.com
Revize 2006-0

3

Chlazení na úrovni místností, řad a stojanů
Každý klimatizační systém má dvě klíčové funkce: poskytovat dostatečnou chladicí kapacitu a distribuovat
vzduch k zařízením IT. První funkce (poskytování chladicí kapacity) je stejná pro všechny architektury
chlazení zejména v tom, že celková chladicí kapacita pro klimatizovaný vzduch v kilowattech musí být větší
než celkový výkon (v kW) zátěže zařízení IT. Rozličné technologie poskytující tuto funkci jsou stejné bez
ohledu na to, zda jde o systém chlazení na úrovni místnosti, řady nebo stojanu. Hlavním rozdílem mezi
architekturami chlazení je v tom, jak vykonávají druhou z uvedených funkcí, to jest distribuci vzduchu
k zařízením Narozdíl od distribuce napájení, jehož tok je omezen pouze na vodiče a je přesně viditelný
přímo v systému, tok vzduchu je rámcově omezen pouze rozvržením místnosti a aktuální tok vzduchu není
přímo viditelný a v různých instalacích se podstatně liší. Kontrola toku vzduchu je hlavním cílem různých
návrhů systémů chlazení.
Základní 3 architektury chlazení jsou zobrazeny na reálném výkresu podlaží na obrázku 1. Černé čtverce
reprezentují stojany umístěné v řadách, modré šipky ukazují logické propojení jednotek CRAC a zátěží ve
stojanech IT. Aktuální fyzické rozložení jednotek CRAC se může lišit. V architektuře chlazení na úrovni
místností přísluší chladicí jednotky místnostem, pro úroveň řad přísluší chladicí jednotky řadám nebo
skupinám a pro úroveň stojanů přísluší tyto jednotky jednotlivým stojanům.

Obrázek 1 – Výkres podlaží zobrazující základní koncept architektury chlazení na úrovni místností,
řad a stojanů. Modré šipky zobrazují vztah primárního chladicího zařízení a místnosti.
Místnost

Řada

Stojan

Přehled základních operačních principů jednotlivých metod je uveden v následujících částech:
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Architektura chlazení na úrovni místností
V architektuře chlazení na úrovni místností přísluší chladicí jednotky (CRAC) místnosti a pracují všechny
najednou s cílem vypořádat se s celkovou tepelnou zátěží v místnosti. Tato architektura se může skládat
z jedné či více klimatizačních jednotek, které dodávají chladný vzduch kompletně bez omezení jakýmikoli
kanály, zvlhčovači, ventilátory apod., případně je dodávaný/odebíraný vzduch částečně omezen zvýšenou
podlahou nebo stropním vratným prostorem. Více informací naleznete v dokumentu APC White Paper č. 55
„Možnosti architektury distribuce vzduchu pro kritická zařízení“
Během návrhu se množství pozornosti věnované proudění vzduchu velmi liší. V menších místnostech
jsou stojany občas umístěny neplánovaně bez ohledu na specifické podmínky toku vzduchu. Ve větších
a složitějších instalacích může být použita pro distribuci vzduchu zvýšená podlaha, která rozděluje vzduch
do důkladně naplánovaných chladných a horkých uliček za účelem směrování a vyrovnání proudu vzduchu
a skříní IT.
Systém chlazení na úrovni místností je silně ovlivněn specifickými charakteristikami místnosti včetně výšky
stropu, tvaru, překážek nad a pod podlahou, rozmístění stojanů, umístění jednotek CRAC, distribuce
napájení atd. Výsledkem je špatná předvídatelnost a jednotnost výkonu, zvláště při zvýšení hustoty. Proto
bývá nutná komplexní počítačová simulace CFD (Computational Fluid Dynamics, Model dynamiky tekutin)
pro lepší pochopení návrhu výkonu specifických instalací. Navíc změny jako přesuny zařízení IT, přidání
dalších zařízení a další změny mohou znehodnotit výkonnostní model a vyžadovat další analýzy a testování.
Obzvláště zajištění redundance jednotek CRAC se stává velmi komplikovaným a je obtížné redundanci
zaručit.
Dalším důležitým nedostatkem chlazení na úrovni místností je, že v mnoha případech nemůže být využita
plná kapacita jednotek CRAC. Toto omezení je výsledkem rozvržení místnosti a projevuje se, pokud je
podstatná část vzduchu v jeho distribučních cestách vedena od jednotek CRAC mimo zařízení IT a vrací se
zpět do jednotek CRAC. Takový oběh reprezentuje vzdušný proud, který se nepodílí na chlazení zátěže
a v podstatě snižuje celkovou chladicí kapacitu systému. To může vést k situaci, kdy požadavky na chlazení
zařízení převyšují chladicí kapacitu jednotek CRAC a celková dodatečná chladicí kapacita (kW) jednotek
CRAC není plně využita. Detailnější informace o tomto tématu naleznete v dokumentu APC White Paper
č. 49: „Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms“.

Architektura chlazení na úrovni řad
V architektuře chlazení na úrovni řad jsou jednotky CRAC přiřazeny výhradně ke konkrétní řadě. Jednotky
CRAC mohou být umístěny mezi stojany, nad nimi nebo mohou být umístěny pod podlahou. Ve srovnání
s architekturou chlazení na bázi místností jsou cesty proudění vzduchu kratší a lépe definované. Navíc jsou
tyto toky lépe předvídatelné, může být využita celá kapacita jednotek CRAC a může být dosaženo vyšší
hustoty výkonu.

2006 American Power Conversion. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být použita, kopírována, přenášena ani
uložena v žádném úložném systému jakéhokoli druhu bez písemného souhlasu vlastníka autorských práv.
www.apc.com
Revize 2006-0

5

Architektura chlazení na úrovni řad má mnoho dalších výhod mimo výkonu chlazení. Zkrácení cest proudění
vzduchu snižuje nároky na výkon ventilátorů v jednotkách CRAC, čímž zvyšuje jejich efektivitu. Uvážíme-li,
že v mnoha méně zatížených datových střediscích ztráta výkonu na ventilátoru jednotky CRAC převyšuje
celkový odběr zátěže, není snížení nároků na ventilátory zanedbatelným přínosem.
Chlazení na úrovni řad umožňuje přizpůsobit kapacitu a redundanci chlazení konkrétním potřebám dané
řady. Například architektura chlazení na úrovni řad umožňuje v jedné řadě použít aplikace s vysokou
hustotou, jako jsou blade servery, zatímco v druhé řadě mohou být umístěny méně náročné aplikace s nižší
hustotou, jako jsou stojany s komunikačním zařízením. Navíc může být v určitých řadách dosaženo
redundance stupně N+1 nebo 2N.
Architektura chlazení na úrovni řad může být použita i bez zvýšené podlahy. To zvyšuje kapacitu
zatížitelnosti podlahy, snižuje náklady na instalaci, eliminuje potřebu přístupových ramp a umožňuje
datovým střediskům existenci v budovách, kde nejsou stropy dostatečně vysoké pro instalaci dostatečně
zvýšené podlahy, což je zvláště důležité při instalacích s velmi vysokou hustotou, kde výška zvýšené
podlahy může dosahovat i jednoho metru či více. Příklady produktů s chlazením na úrovni řad jsou
zobrazeny na obrázcích 2a a 2b.

Obrázek 2a – Chladicí jednotka umístěná v řadě

Obrázek 2b – Chladicí jednotka umístěná ve
stropě

Systém chlazení v řadě z obrázku 2a může být také konfigurován jako sytém s horkou uličkou, který
rozšiřuje možnosti hustoty výkonu. Tento způsob dále zvyšuje předvídatelnost výkonu díky eliminaci
možnosti míšení vzduchu.
Jednoduché a předem definované rozmístění architektury chlazení na úrovni řad umožňuje růst
předvídatelného výkonu, který může být kompletně popsán výrobcem a je relativně imunní vůči tvaru
místnosti a dalším omezením. To umožňuje zjednodušení specifikace i implementace návrhů, zvláště pro
hustoty nad 5 kW na stojan. Specifikace hustoty výkonu je definována podrobně v dokumentu APC White
Paper č. 120, „Pokyny pro specifikaci hustoty výkonu datového střediska“.
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Přestože se může zdát, že tato architektura vyžaduje více jednotek CRAC než chlazení na úrovni místností,
nemusí to být nutně pravda, zvláště při vyšších hustotách výkonu. Tato skutečnost bude popsána později.

Architektura chlazení na úrovni stojanů
V architektuře chlazení na úrovni stojanů jsou jednotky CRAC přiřazeny ke konkrétnímu stojanu a jsou
konstruovány pro přiřazení ke stojanu IT. Jednotky CRAC jsou osazeny na stojan IT nebo umístěny přímo
v něm. V porovnání s architekturami chlazení na úrovni místností a řad jsou cesty proudění vzduchu ještě
kratší a přesně definované, takže je tok vzduchu kompletně imunní vůči obměnám instalací a omezením
místnosti. Může být využita celá kapacita jednotek CRAC a může být dosaženo nejvyšší hustoty výkonu
(až 50 kW na stojan). Příklad produktu s chlazením na úrovni stojanu je zobrazen na obrázku 3.
Podobně jako chlazení na úrovni řad má i chlazení na úrovni stojanů mimo nejvyšší možnou hustotu výkonu
i další specifika. Zkrácení cest proudění vzduchu snižuje nároky na výkon ventilátorů v jednotkách CRAC,
čímž zvyšuje jejich efektivitu. Jak již bylo zmíněno výše, uvážíme-li, že v mnoha méně zatížených datových
střediscích ztráta výkonu na ventilátoru jednotky CRAC převyšuje celkový odběr zátěže, není snížení nároků
na ventilátory zanedbatelným přínosem.
Chlazení na úrovni stojanů umožňuje přizpůsobit kapacitu a redundanci chlazení konkrétním potřebám
daného stojanu, například rozdílné hustotě výkonu blade serverů v porovnání se stojany s komunikačním
zařízením. Navíc může být v určitých stojanech dosaženo redundance stupně N+1 nebo 2N. Pro porovnání:
architektura chlazení na úrovni řad umožňuje nastavit tyto vlastnosti pouze na úrovni řady, zatímco chlazení
na úrovni místnosti umožňuje nastavit tyto vlastnosti pouze v rámci jedné místnosti.

Obrázek 3 – Řešení chlazení na úrovni stojanu s jednotkou umístěnou kompletně uvnitř stojanu
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Deterministická architektura chlazení na úrovni stojanů umožňuje růst předvídatelného výkonu, který může
být kompletně popsán výrobcem a je zcela imunní vůči tvaru místnosti a dalším omezením místnosti. To
umožňuje jednoduchou specifikaci hustoty výkonu a projektování požadované hustoty výkonu. Specifikace
hustoty výkonu je podrobně definována v dokumentu APC White Paper č. 120 „Pokyny pro specifikaci
hustoty výkonu datového střediska“.
Základní nevýhodou tohoto přístupu je, že oproti jiným vyžaduje velký počet klimatizačních jednotek
a instalačního materiálu, zvláště u nižší hustoty výkonu. Tato nevýhoda bude popsána podrobněji dále.

Smíšená architektura chlazení
Nic nebrání tomu, aby byly architektury chlazení na úrovni místností, řad a stojanů použity společně v rámci
jedné instalace. Ve skutečnosti přináší smíšená architektura v mnoha případech další výhody. Zvláště řízení
datového střediska se širokým spektrem hustot výkonů může těžit ze smíšení všech tří přístupů ke chlazení,
jak je to zobrazeno na obrázku 4:

Obrázek 4 – Rozvržení stojanů se systémy chlazení na úrovni místnosti, řad a stojanů
použitými dohromady

Na úrovni řad
d

Na úrovni stojanů

Na úrovni místností

•

Architektura chlazení na úrovni místností: podpůrný systém v místnostech, primárně určený pro oblasti
s nízkou hustotou smíšených zařízení, jako je komunikační vybavení, servery s nízkou hustotou a datové
úložiště. Cílová skupina: 1-3 kW na stojan, 323-861 W/m2

•

Architektura chlazení na úrovni řad: podpora aplikací s vysokou nebo extrémně vysokou hustotou s blade
servery nebo servery výšky 1U.

•

Architektura chlazení na úrovni stojanů: podpora jednotlivých stojanů s vysokou nebo extrémně vysokou
hustotou.
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Dalším použitím chlazení na úrovni řad a stojanů mohou být změny (inovace) hustoty v existujícím prostředí
datového střediska s nízkou hustotou a chlazením na úrovni místnosti. V tomto případě jsou malé skupiny
stojanů v existujícím prostředí vybaveny dodatečným systémem chlazení na úrovni řad nebo stojanů.
Zařízení pro chlazení řad a stojanů efektivně izoluje nové stojany s vysokou hustotou výkonu a činí je tak
v podstatě vůči stávajícímu systému chlazení místnosti „tepelně neutrálními“. Touto cestou mohou být
přidány zátěže s vysokou hustotou do existujícího datového střediska s nízkou hustotou bez modifikace
existujícího systému chlazení na úrovni místnosti. Při použití vypadá tento systém jako smíšená architektura
zobrazená na obrázku 4.

Hybridní chlazení
Existují další dostupné technologie chlazení s vlastnostmi, které zabraňují jejich začlenění do tří dříve
popsaných kategorií, sdílející funkce každé z nich.
Systémy odsávání horkého vzduchu zachytávají vyloučený vzduch na úrovni stojanů a odvádějí ho přímo
zpět do klimatizačního systému na úrovni místnosti. Tento systém má některé výhody chlazení na úrovni
stojanů, ale může být integrován do existujících nebo plánovaných systémů chlazení na úrovni místnosti.
Příklad takového zařízení je uveden na obrázku 5.

Obrázek 5 – Odsávání vzduchu ze stojanu do sníženého stropu
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Porovnání výhod různých architektur chlazení
Pokud je potřeba učinit efektivní rozhodnutí o použité architektuře pro nové či rozšířené datové středisko, je
nutné zohlednit charakteristiky výkonu architektury vůči praktickým problémům, které souvisejí s rozložením
a operacemi v reálných datových střediscích. Výzkum mezi operátory datových středisek ukazuje, že tyto
otázky je možné zařadit do jedné z následujících kategorií:

•

Flexibilita

•

Dostupnost systému

•

Celkové náklady na vlastnictví (TCO)

•

Možnosti oprav

•

Možnosti správy

V této části provedeme přehled výše zmíněných kategorií, které vytvořili uživatelé, a zaměříme se na to, jak
alternativní systémy chlazení odpovídají nárokům na chlazení. Problémy s nejvyšší prioritou jsou uvedeny
v každé kategorii na prvním místě a byly určeny kombinací počtu výskytů a prioritami získanými z dotazníků
respondentů.

Požadavky na flexibilitu
Uživatelé datových středisek identifikovali problémy flexibility zobrazené v tabulce 1 jako kritické problémy
chlazení. Efektivita různých řešení je zde zobrazena také.

Tabulka 1 – Efektivita architektur chlazení na úrovni místností, řad a stojanů - odpovědi na
problém flexibility. Nejvyšší výkon je zvýrazněn modře.
Problémy flexibility
Požadavek

Stojan

Řada

Místnost

Plánování hustoty
výkonu, která
nepředvídatelně roste.

Modulární, rozšiřitelné na
úrovni stojanů, určené pro
specifickou hustotu.

Modulární, rozšiřitelné na
úrovni řad, určené pro
specifickou hustotu.

Omezení rozšířeného
inženýringu, který
vyžadují nestandardní
instalace.

Imunní k efektům
v místnosti, rozmístění
stojanů není rozhodující.

Imunní k efektům v místnosti, Požadována komplexní
pokud jsou řady rozloženy
CFD analýza specifická
podle standardních návrhů,
pro každou místnost.
konfigurace s jednoduchými
nástroji.

Adaptace na neustále se
měnící požadavky nebo
jakoukoli hustotu
výkonu.

Nevyužitou kapacita
Kapacita chlazení je dobře
chlazení stojanů není možné definována a může být
použít v jiném stojanu.
sdílena skupinou stojanů.

Komplexní inovace či
adaptace, budováno
s předstihem před
požadavky.

Jakákoli změna může vést
k přehřátí, pro zajištění
redundance a hustoty je
vyžadována komplexní
analýza.
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Možnost přidání další
kapacity chlazení do
existujícího operačního
prostoru.

Nové zátěže mohou být
přidány a kompletně
izolovány od současného
systému chlazení až do
maximální kapacity chlazení
ve stojanu.

Nové zátěže mohou být
přidány a kompletně
izolovány od současného
systému chlazení, každý další
systém zvyšuje možnou
hustotu pro celou řadu.

Může vyžadovat
odstavení současného
systému chlazení,
vyžaduje rozšířený
inženýring.

Zajištění vysoce
flexibilního systému
chlazení s minimálními
změnami.

Za účelem přizpůsobení
nové architektuře mohou
stojany vyžadovat
reorganizaci nebo přesun
zařízení.

Vyžaduje, aby mezi stojany
v řadě byly mezery na další,
nebo změna zvýšeného
stropu na novou architekturu.

Podlahové desky s otvory
mohou být snadno
zaměněny za jiné
s rozdílnou schopností
rozvodu vzduchu pro
hustoty <3 kW.

Požadavky na dostupnost
Uživatelé datových středisek identifikovali požadavky na dostupnost zobrazené v tabulce 2 jako kritické
požadavky chlazení. Efektivita různých řešení tohoto problému je zde zobrazena také.

Tabulka 2 – Efektivita architektur chlazení na úrovni místností, řad a stojanů v odpovědi na
požadavky na dostupnost. Nejvyšší výkon je zvýrazněn modře.
Požadavky na dostupnost
Požadavek

Stojan

Řada

Místnost

Eliminace horkých míst

Úzce sdružuje prostor
odstraňování a vytváření
tepla, zabraňuje míšení.
Vzduch proudí pouze
uvnitř stojanu.

Úzce sdružuje prostor
odstraňování a vytváření
tepla, minimalizuje
mísení.

Podpůrné a vratné cesty
vedou k míšení, pro
oddělení proudů vzduchu
je nutné vybudování
systému kanálů.

Zajištění redundance
v případě potřeby

Pro každý stojan je
požadována kapacita
chlazení 2N, mnoho
systémů chlazení pro
stojany není schopno
redundanci zajistit.

Využívá sdílené kapacity
N+1 ve sdíleném kanálu
pro návrat vzduchu.

Požadována komplexní
analýza CFD pro
modelování případů
selhání, požadována
lokalizovaná redundance.

Eliminace vertikálních
teplotních gradientů na
čelní straně stojanu

Teplý vzduch je zachycen
v zadní části stojanu
předtím, než se smíchá
s chladným
klimatizovaným
vzduchem.

Teplý vzduch je zachycen
v zadní části stojanu
předtím, než se smíchá
s chladným
klimatizovaným
vzduchem.

Teplý vzduch se může
znovu dostat ke přední
části stojanu, což je
důsledkem
nedostatečného odběru
teplého vzduchu.
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Minimalizace možnosti
prosakování tekutiny
v kritických instalacích

Operace s navracejícím
se teplejším vzduchem za
účelem redukce nebo
eliminace srážení vody.
Chlazení na úrovni
stojanů vyžaduje přídavné
vedení potrubí a vodních
průchodů.

Operace s navracejícím
se teplejším vzduchem za
účelem redukce nebo
eliminace srážení vody.

Smíšený navracející se
vzduch umožňuje
produkci kondenzátu
a zvyšuje požadavky na
zvlhčování vzduchu.

Minimalizace lidských
chyb

Standardizovaná řešení
jsou dobře
dokumentovaná a mohou
být obsluhována jakýmkoli
uživatelem.

Standardizovaná řešení
jsou dobře
dokumentovaná a mohou
být obsluhována jakýmkoli
uživatelem.

Specificky vybudované
systémy vyžadují
vysoce školenou a
specializovanou obsluhu.

Požadavky na celkové náklady
Uživatelé datových středisek identifikovali požadavky na celkové náklady zobrazené v tabulce 3 jako velmi
důležité požadavky chlazení. Efektivita různých řešení tohoto problému je zde zobrazena také.

Tabulka 3 – Efektivita architektur chlazení na úrovni místností, řad a stojanů v odpovědi na
požadavky na celkové náklady. Nejvyšší výkon je zvýrazněn modře.
Požadavky na celkové náklady
Požadavek

Stojan

Řada

Místnost

Optimalizace
kapitálových investic a
dostupného prostoru

Dedikovaný systém pro
každý stojan může vést
k přeceňování a plýtvání
kapacitou.

Schopnost vyhovět
požadavkům na chlazení
na mnohem vyšší část
instalované kapacity.

Výkon systému je obtížné
předpokládat, což vede
k častému přecenění
systému.

Zvýšení rychlosti
implementace

Systém s předběžným
inženýringem, který
redukuje nebo eliminuje
plánování a inženýring.

Systém s předběžným
inženýringem, který
redukuje nebo eliminuje
plánování a inženýring.

Vyžaduje unikátní
inženýring, který může
překročit organizační
požadavky.

Snížení nákladů na
servisní smlouvy

Standardizované
komponenty redukují čas
oprav a usnadňují
dostupnost uživatelsky
proveditelných oprav.
Pravděpodobný vyšší
počet jednotek
s poměrem 1:1 ke
stojanům IT.

Standardizované
komponenty redukují čas
oprav a usnadňují
dostupnost uživatelsky
proveditelných oprav.

Vyžadovány speciální
servisní smlouvy na
nestandardní díly.
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Kvantifikovatelnost
návratnosti investic
(ROI) pro inovace
systémů chlazení

Standardizované
komponenty pro přesné
měření výkonu systému.

Standardizované
komponenty pro přesné
měření výkonu systému.

Řešení na zakázku činí
výkon systému těžko
předvídatelným.

Maximalizace efektivity
operací přizpůsobením
kapacity zátěži

Systémy chlazení budou
často předimenzované a
jejich potenciál nebude
využit.

Správná kapacita chlazení
pro danou zátěž chlazení
odpovídající tepelné
zátěži.

Způsob dodávky vzduchu
vede k předimenzování
kapacity, požadovaný tlak
pro rozvody pod podlahou
jsou funkcí velikosti
místnosti a hloubkou
podlahy.

Požadavky na možnosti oprav
Uživatelé datových středisek identifikovali požadavky na možnosti oprav zobrazené v tabulce 4 jako velmi
důležité požadavky chlazení. Efektivita různých řešení tohoto problému je zde zobrazena také.

Tabulka 4 – Efektivita architektur chlazení na úrovni místností, řad a stojanů v odpovědi na
požadavky na možnosti oprav. Nejvyšší výkon je zvýrazněn modře.
Požadavky na možnosti oprav
Požadavek

Stojan

Řada

Místnost

Zkrácení střední doby
zotavení
(včetně času oprav a
příjezdu technika,
diagnostiky a času
doručení náhradních
dílů)

Modulární komponenty
snižují dobu výpadku, pro
opravy a údržbu systému
je vyžadována
redundance 2N.

Modulární komponenty
snižují dobu výpadku,
kapacita N+1 nebo vyšší
umožňuje provádění
oprav bez přerušení
výkonu systému.

Náhradní díly na zakázku
nejsou okamžitě dostupné
a vyžadují vyškoleného
technika, čímž se doba
opravy ještě prodlužuje.

Zjednodušení
komplexnosti systému

Standardizované
komponenty omezují
odborné expertízy
vyžadované pro rutinní
opravy a údržbu.

Standardizované
komponenty omezují
odborné expertízy
vyžadované pro rutinní
opravy a údržbu.

Provoz a opravy systému
vyžadují školené experty.

Jednodušší servisní
procedury

Rutinní servisní procedury
mohou provádět interní
zaměstnanci.
Modulární podsystémy
s rozhraními, které činí
procedury oprav odolné
vůči chybám.

Rutinní servisní procedury
mohou provádět interní
zaměstnanci.
Modulární podsystémy
s rozhraními, které činí
procedury oprav odolné
vůči chybám.

Rutinní servisní procedury
vyžadují demontáž
nesouvisejících
podsystémů. Některé
části nejsou snadno
dosažitelné, jakmile je
systém jednou
nainstalován. Pro mnoho
servisních úkonů jsou
potřeba vysoce
kvalifikovaní odborní
pracovníci.
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Minimalizace počtu
dodavatelů

Modulární jednotky
navržené pro integraci do
malých sad
spolupracujících systémů.

Modulární jednotky
navržené pro integraci do
malých sad
spolupracujících systémů.

Zákaznické řešení
s podsystémy mnoha
dodavatelů.

Poučení z minulosti a
možnost aplikace na
další systémy

Přístup
standardizovaných
stavebních bloků se
spoluprácí chladicí
jednotky s jedním
stojanem maximalizuje
možnost učení.

Přístup
standardizovaných
stavebních bloků s malou
interakcí zvyšuje možnost
učení, ale je zde méně
systémů, ze kterých se lze
učit.

Unikátní rozmístění
přístrojů má vždy unikátní
problémy, možnosti učení
jsou velmi omezené.

Požadavky na možnosti správy
Uživatelé datových středisek identifikovali požadavky na možnosti správy zobrazené v tabulce 5 jako
důležité požadavky chlazení. Efektivita různých řešení tohoto problému je zde zobrazena také.

Tabulka 5 – Efektivita architektur chlazení na úrovni místností, řad a stojanů v odpovědi na
požadavky na možnosti správy. Nejvyšší výkon je zvýrazněn modře.
Požadavky na možnosti správy
Požadavek

Stojan

Řada

Místnost

Jasná systémová
nabídka poskytující
snadnou navigaci

Malý počet voleb
umožňuje uživateli
rychlý pohyb v nabídce.

Malý počet voleb umožňuje
uživateli rychlý pohyb v
nabídce.

Vysoce konfigurovatelný
systém komplikuje strukturu
nabídky. Vyžaduje pokročilé
zaškolení obsluhy.

Analýza
předvídatelných
selhání

Schopnost poskytnout
moduly pracující
v reálném čase
poskytující informace
o současném a
budoucím výkonu.

Schopnost poskytnout moduly
pracující v téměř reálném
čase a poskytující informace
o současném a budoucím
výkonu jako výsledek
omezených kontrolních
efektů.

V podstatě není možné
poskytnout moduly pracující
v reálném čase poskytující
informace o současném nebo
budoucím výkonu z důvodu
specifických efektů
v místnosti.

Poskytování,
agregace a
sumarizace dat o
výkonu chlazení

Informace o kapacitě
chlazení je na úrovni
stojanů určována a
dostupná v reálném
čase.

Informace o kapacitě chlazení
je na úrovni řad určována a
dostupná v reálném čase
Informace na úrovni stojanů
může být přesně odhadnuta.

Informace o kapacitě
chlazení není na úrovni řad a
stojanů dostupná.
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Shrnutí a analýzy
Přehled a analýza výše uvedených srovnávacích tabulek nabízí následující závěry:

•

Modulární architektura na úrovni stojanů je nejflexibilnější, dá se rychle implementovat a dosahuje
extrémně vysoké hustoty, ovšem za cenu dodatečných nákladů.

•

Architektura chlazení na úrovni místností není flexibilní a potřebuje dlouhou dobu k implementaci mírně
navýšené hustoty, její výhody spočívají v nákladech a jednoduchosti.

•

Modulární architektura chlazení na úrovni řad poskytuje velkou část výhod flexibility, rychlosti a hustoty
přístupu chlazení na úrovni stojanů s náklady podobnými chlazení na úrovni místností.

Tyto závěry jsou detailněji popsány dále.

Speciální problémy/nároky
Existuje mnoho praktických problémů, které vyžadují podrobnější vysvětlení a diskusi týkající se jednotlivých
architektur. Tyto problémy jsou popsány v této části textu.

Využití kapacity
Mnoho uživatelů se domnívá, že pokud nainstalují 500 kW chladicího výkonu, mohou nainstalovat a uchladit
také 500 kW zátěže IT. Tato domněnka je mylná. I když skupina klimatizačních jednotek může mít
dohromady požadovanou kapacitu, neznamená to, že jsou schopny tuto kapacitu chlazení dodat k zátěži.
Část aktuální kapacity, která může být ve skutečnosti použita, se nazývá „použitelná kapacita“. Kdykoli je
použitelná kapacita nižší než 100 %, musí být systémy CRAC předimenzované, což přináší další náklady,
nároky na prostor a údržbu. Tři architektury systémů chlazení se v těchto ohledech chovají naprosto
odlišně, jak je popsáno v následujícím textu a zpřehledněno na obrázku 5.
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Využitelná kapacita CRAC

Obrázek 5 – Použitelná kapacita klimatizačního systému jako funkce průměrné
hustoty výkonu ve stojanu pro tři architektury chlazení
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Průměrná hustota výkonu na stojan (kW)
Obrázek ukazuje, jak se mění použitelná kapacita tří různých architektur chlazení v závislosti na hustotě
výkonu ve stojanu. Tento model počítá s poměrem plné a poloviční hustoty výkonu 1,5:1, požadavek na
redundanci N+1, maximální délka řady 10 stojanů, výkon jednotek CRAC pro místnost 100 kW na jednotku,
pro řadu 25 kW na jednotku a pro stojany výkon odpovídající nejvyššímu nároku na hustotu výkonu. Různé
předpoklady dávají různé výsledky, nicméně hlavní uspořádání dat zůstává stejné.
Upozornění: Pojem „použitelná kapacita“ se vztahuje pouze k jednotkám CRAC a jejich přímé interakci se
zařízením IT. Systémy pro odstínění venkovní teploty by měly být funkční na 100 % použitelné kapacity pro
všechny tři architektury. Proto by měly být náklady spojené se ztrátou kapacity aplikovány pouze na vnitřní
systémy CRAC.
Použitelná kapacita v architektuře na úrovni stojanů je většinou mnohem menší než 100 %. V této
architektuře má každý stojan vlastní klimatizační jednotku a tím pádem i vlastní kapacitu. Kdykoli je aktuální
zátěž ve stojanu menší než jeho jmenovitá kapacita, zbylá kapacita není ve stojanu použita a nemůže být
dále použita ani v žádném jiném stojanu. Například má-li stojan kapacitu chlazení 10 kW a využívá z ní
pouze 6 kW pro zátěž IT, má stojan přebytek kapacity 4 kW, který nemůže být použit v žádném jiném
stojanu. Tato přebytečná kapacita nemůže být použita v okolních stojanech pro redundantní údržbu ani jiné
účely. Protože hustota výkonu se ve skutečných stojanech značně liší, může být použitelná kapacita 50 %
jmenovité kapacity, nebo ještě méně. Obrázek 5 ukazuje, jak se mění použitelná kapacita architektury
chlazení na úrovni stojanů v závislosti na hustotě výkonu ve stojanu. Použití redundance silně omezuje
použitelnou kapacitu v architektuře na úrovni stojanů, protože v každém stojanu jsou využity dvě kompletní
jednotky CRAC. Pro systém bez redundance by v této architektuře bylo využití jednotek CRAC
dvojnásobné. Poznámka: Míra využití je u této architektury nezávislá na hustotě výkonu.
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Použitelná kapacita v architektuře chlazení na úrovni místností se zdá být na první pohled 100 %, protože
se zdá, že veškerá kapacita je rozmístěna a sdílena na úrovni místnosti. Ve skutečnosti je tato domněnka
platná pro malé hustoty výkonu (1-2 kW na stojan), jak je ukázáno na Obrázku 5. S nárůstem hustoty
výkonu však platnost tohoto tvrzení prudce klesá. Tato ztráta kapacity je způsobena neschopností systému
doručit požadovaný studený vzduch k zátěži. Výsledkem je, že systém musí být předimenzován vůči zátěži,
což vede ke snížení efektivní použitelné kapacity. Nedostatek předvídatelnosti architektury na úrovni
místností vytváří v praxi hranici okolo 6 kW na stojan, jak je to zobrazeno v Obrázku 5.
Architektura chlazení na úrovni řad poskytuje nejvyšší použitelnou kapacitu při nejširším rozmezí hustoty
výkonu. Důsledkem těsného spojení jednotek CRAC a zátěže je, že všechna kapacita může být použita u
zátěží do hustoty výkonu až 25 kW, neboli zhruba 4x praktická hustota kapacity chlazení na úrovni
místností. Navíc mohou jednotky CRAC sdílet chlazení s blíže umístěnými stojany, což snižuje problém s
nevyužitou kapacitou zmiňovaný výše, který je spojen s chlazením na úrovni stojanů. Nicméně použitelná
kapacita architektury na úrovni řad je velmi malá pro malé hustoty výkonu, protože klimatizační jednotka
musí být v každé řadě bez ohledu na to, jak nízká hustota výkonu v ní je. Neobvyklý zubatý tvar křivky
použitelné kapacity pro chlazení na úrovni řad je způsoben kvantifikačními efekty, konečnou délkou řad
v kombinaci s potřebou přiřazení jednotek CRAC specifickým řadám a nedostatkem menších kapacit
jednotek CRAC. Pokud by délka řady nebyla omezená, křivka by byla hladká.

Zvlhčování
Jednou z klíčových funkcí klimatizace počítačové haly je udržovat stabilní vlhkost vzduchu a snížit tak
pravděpodobnost vzniku statických výbojů. Tato funkce je často integrovaná v klimatizační jednotce.
V architektuře s možností růstu počtu klimatizačních jednotek je přirozenou otázkou, zda musí stejnou mírou
vzrůst i počet zvlhčovacích jednotek. Tato otázka je důležitá, protože zvlhčovací jednotky musí mít přívod
vody a obyčejně se jedná o zařízení s vysokými nároky na údržbu.
Podrobná analýza tohoto problému ukazuje, že běžně prováděná integrace zvlhčovacích jednotek do
klimatizačních systémů je od základu nesprávná a že by mělo být zvlhčování odděleno od chladicí jednotky
a prováděno na úrovni místnosti. Vedou k tomu následující tři důvody:

•

Instalace s vyšší hustotou mohou mít vyšší počet jednotek CRAC bez ohledu na zvolenou architekturu.
Není žádný technický důvod, proč mít tolik zvlhčovacích jednotek a naopak pro jejich větší množství
existuje mnoho praktických nevýhod.

•

Pokud má místnost více zvlhčovacích jednotek, je složité sladit jejich operace, což vede k plýtvání vodou
a elektrickou energií.

•

Studený vzduch může obsahovat méně vlhkosti a pokusy o zvlhčování výstupního studeného vzduchu
klimatizačních jednotek jsou v závislosti na stupni saturace neefektivní nebo nemožné.

Detailnější rozbor tohoto problému je proveden v dokumentu APC White Paper č. 133, „Humidification
Systems: Reducing Energy Costs In IT Environments“.
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Elektrická efektivita
Náklady na elektrickou energii se stávají větší složkou celkových operačních nákladů. Děje se tak díky
zvyšování cen elektrické energie, zvyšování elektrického výkonu (příkonu) serverů a zvyšováním hustoty
výkonu. Zatímco závislost nákladů na elektrickou energii na její ceně a výkonu serverů je známá, není zatím
brán v úvahu dopad hustoty výkonu na tyto náklady. Hustota zvyšuje náklady na elektrickou energii, protože
výrazně snižuje efektivitu běžných klimatizačních systémů. Obrázek 6 zobrazuje vliv hustoty výkonu na
roční náklady na elektrickou energii pro tři architektury chlazení.

Roční náklady na elektřinu (k$)

Obrázek 6 – Roční náklady na elektrickou energii pro jednotky CRAC na 1 MW zátěže IT
jako funkce průměrné hustoty výkonu ve stojanu pro tři architektury chlazení
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Ve výše uvedeném modelu klesá použitelná kapacita jednotek CRAC tak, jak bylo ukázáno v předešlém
Obrázku 5. Pro model byl použit model N+1 s dalšími předpoklady z Obrázku 5. Cena elektrické energie je
určena na 0,12 USD za 1 kWh. Také je určeno, že systém operuje na nominálním zatížení (100 % zatížení).
Vliv částečného zatížení je velký a je popsán níže.
Pozor! Náklady na Obrázku 6 jsou pouze za jednotku CRAC. Celkové náklady klimatizační jednotky by
zahrnovaly také náklady chladicí jednotky, které jsou podstatné, ale neliší se pro uvedené tři architektury
chlazení.
Náklady na elektrickou energii jsou pro architekturu chlazení na úrovni stojanů malé, protože jednotky
CRAC jsou umístěny těsně u zátěže a přizpůsobeny její velikosti. Neexistují zde nepotřebné proudění
vzduchu.
Náklady na elektrickou energii pro chlazení na úrovni místnosti jsou nízké při nízkých hustotách výkonu, ale
rychle rostou, pokud hustota výkonu přesáhne v průměru zhruba 3 kW na stojan. To je samozřejmě
způsobeno potřebou přesunu vzduchu na větší vzdálenosti a také potřebou energie pro jednotek CRAC pro
chlazení a míšení vzduchu v místnosti, aby se zabránilo vzniku teplých míst.
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Náklady na elektrickou energii pro chlazení na úrovni řad jsou velmi nízké při nízkých hustotách výkonu, ale
při vyšších hustotách výkonu velmi rychle rostou. Architektura chlazení na úrovni řad není výhodná pro
velmi malé hustoty, protože potřebuje jednotky CRAC ve všech řadách, i pokud je hustota výkonu velmi
nízká. Navíc mají tyto jednotky elektrické ztráty, i když operují hluboko pod jejich jmenovitou kapacitou.
Nicméně architektura chlazení na úrovni řad má nejlepší efektivitu a nejmenší náklady na elektrickou energii
při nárůstu hustoty výkonu. Je to způsobeno tím, že jednotky CRAC jsou dobře přiřazeny zátěži IT, užitečná
kapacita jednotek CRAC je stavěná na vysokou hustotu a redundantní jednotky CRAC mohou podporovat
více než jeden stojan IT.

Vodní a další potrubí odvádějící teplo v blízkosti zařízení IT
Výzkumy ukazují, že uživatelé jsou velmi opatrní v otázce potrubí s vodou nebo jiným chladicím médiem
v blízkosti zařízení IT. Tento strach není zaviněn potrubím jako takovým, ale spíše možností úniku kapaliny
do zařízení IT a souvisejícího výpadku a/nebo poškození.
Datová střediska s vysokou hustotou s větším počtem klimatizačních jednotek většinou pracují na principu
chlazené vody a dá se předpokládat, že tomu tak bude i v budoucnosti z důvodů vlivu na náklady a na
životní prostředí. Přestože možnost poškození zařízení IT je u jiných chladicích médií menší, náklady na
jejich pořízení jsou u všech architektur chlazení větší než u vodního chlazení. Architektura chlazení na
úrovni místnosti navíc nedovoluje další možnost umístění jednotek CRAC mimo datové středisko a vedení
vzduchu potrubím.
Při vyšších hustotách narážíme na omezení kapacity vzduchu pro transport tepla a v datovém středisku je
nutno použít jiné chladicí médium. Poslední výzkumy v technologii vedení potrubí umožňují vést vodu
datovými středisky mnohem bezpečněji a vysoce omezují možnost úniků. Toto téma je podrobněji popsáno
v dokumentu APC White Paper č. 131, „Improved chilled water piping distribution methodology for Data
Centers“.

Umístění
Umístění klimatizační jednotky může mít značný vliv na výkon systému.
V případě architektury na úrovni stojanů je problém s předvídatelností výkonu naprosto odstraněn, neboť je
přesně určena poloha každé klimatizační jednotky a odpovídající zátěže, kterou chladí. Výhodou je, že
chladicí výkon může být kompletně popsán předem. Pokud je postupná implementace součástí návrhu
systému, umístění budoucích klimatizačních jednotek vyžaduje alespoň minimální plánování dopředu, neboť
jednotky budou instalovány společně s každým novým stojanem.
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V případě architektury chlazení na úrovni místnosti je tato situace značně odlišná. Umístění klimatizačních
jednotek má nekonečně mnoho variant a výkon chladicího systému je tímto umístěním velmi ovlivněn. Navíc
umístění v nejefektivnější pozici nemusí být možné kvůli fyzickým omezením místnosti včetně umístění
dveří, oken, ramp a nedostupnosti potrubí. Výsledkem je většinou návrh, který není optimální, ani pokud
jsou provedeny rozsáhlé přestavby. Navíc logistika instalace chlazení na úrovni místnosti většinou vyžaduje,
aby klimatizační jednotky byly umístěny do místnosti předem, před jakoukoli implementací zařízení IT.
Protože přesné rozmístění budoucího vybavení IT nemusí být známo, umístění klimatizačních jednotek je
často velmi neefektivní.
Architektura chlazení na úrovni řad závisí na jednoduchých pravidlech návrhu umístění klimatizačních
jednotek. Množství a umístění klimatizačních jednotek do řad je určeno pravidly, které byly vytvořeny
simulací a testováním. To samozřejmě obnáší i ověření, že klimatizační jednotky jsou správně dimenzovány
pro hustotu dané řady. Navíc existují další pravidla, například neumísťovat jednotky na konec řad, neboť to
zvyšuje nároky na jejich výkon a kapacitu. V průběhu budoucích implementací je povolena jistá flexibilita
v umístění jednotek až do okamžiku instalace, kdy už jsou známy průměrné nebo špičkové/průměrné
hodnoty hustoty výkonů v řadách, díky nimž je možné určit v pravý čas výkon a umístění klimatizačních
jednotek.
I když architektura chlazení na úrovni řad nemá tak jednoduchá pravidla pro umísťování a plánovaní
jednotek jako u chlazení na úrovni stojanů, je mnohem pružnější než chlazení na úrovni místností. Chlazení
na úrovni řad dosahuje značné části flexibility a hustoty výkonu chlazení na úrovni stojanů, ale vyžaduje
mnohem méně zastavěné plochy a mnohem menší náklady.

Redundance
Redundance je v systémech chlazení nezbytná pro údržbu běžících systémů a pro zabezpečení běhu
datového střediska v případě, že některá z klimatizačních jednotek selže. Napájecí systémy často používají
pro zajištění redundance dvojité vedení k zařízením IT. To proto, že samotné napájecí kabely a propojení
představují potenciální místa poruchy. V případě chlazení jsou spíše než duální vedení běžné systémy N+1,
protože cesty pro rozvod vzduchu jsou společné (otevřený vzdušný prostor okolo stojanu s velmi nízkou
pravděpodobností selhání). Princip této myšlenky je, že potřebuje-li systém pro svou funkci čtyři jednotky
CRAC, další, pátá jednotka, zajistí, že celková kapacita chlazení zůstane zajištěna i v případě, že jakákoli ze
čtyř jednotek selže. Proto se tento způsob nazývá „redundance N+1“. Pro vyšší hustoty výkonů ale koncept
prosté redundance nestačí. Způsob poskytování redundance se liší podle použité architektury chlazení:
Pro architekturu chlazení na úrovni stojanů neexistuje sdílení chladicí kapacity mezi stojany ani společné
distribuční cesty pro vzduch. Proto je jedinou cestou k dosažení redundance poskytnutí plné duální cesty 2N
systému CRAC pro každý stojan zvlášť: nejméně 2 systémy CRAC na stojan. V porovnání s dalšími přístupy
je toto omezení velmi přísné. Nicméně pro stojan s velmi vysokou hustotou je toto řešení velmi efektivní,
neboť je míra redundance přesně určena, je předvídatelná a nezávislá na dalších systémech CRAC.
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Pro architekturu chlazení na úrovni místnosti platí, že celý vzdušný prostor v místnosti je považován za
podpůrnou cestu pro proudění vzduchu ke všem zátěžím IT. To v principu umožňuje poskytování
redundance jedinou dodatečnou jednotkou CRAC bez ohledu na velikost místnosti. To je možné pro velmi
malé hustoty a pro tyto hustoty dává tomuto přístupu výhodu nižších nákladů. Nicméně při vyšších
hustotách je schopnost jediné jednotky CRAC poskytnout náhradu za poškozenou jednotku silně závislá na
tvaru místnosti. Například matice distribuce vzduchu jedné jednotky CRAC nemůže být nahrazena záložní
jednotkou CRAC, která je od ní umístěna ve větší vzdálenosti. Výsledkem je, že počet jednotek CRAC
požadovaných pro zaručení redundance roste z jedné přídavné jednotky při nízké hustotě až po
dvojnásobný počet jednotek CRAC při hustotách nad 10 kW na stojan.
Architektura chlazení na úrovni řad poskytuje redundanci na úrovni řad. Ta je zajištěna přídavnou či N+1
jednotkou CRAC pro každou řadu. I když jsou jednotky CRAC pro řady menší a méně nákladné než
jednotky pro místnosti, je tento systém značně nevýhodný pro malé výkony 1-2 kW na stojan. Nicméně pro
vyšší hustoty je tento handicap eliminován a přístup N+1 je možný až do hustoty 25 kW na stojan. To je
hlavní výhodou ve srovnání s dalšími dvěma architekturami chlazení, které obě vedou při vyšších hustotách
k redundanci 2N. Schopnost zajištění redundance při vysokých hustotách s menším počtem přídavných
jednotek CRAC je klíčovou výhodou chlazení na úrovni řad a poskytuje značné výhody v celkových
nákladech na vlastnictví (TCO).

Závěr
Konvenční přístup ke chlazení datových středisek na úrovni místností má pro datová střediska příští
generace značná technická i praktická omezení. Potřeba datových středisek příští generace přizpůsobovat
se měnícím se požadavků, zajišťovat spolehlivou podporu vysoké a proměnlivé hustoty výkonu a snížit
spotřebu energické energie a další náklady na operace střediska vedla přímo k vývoji architektur chlazení
na úrovni řad a stojanů. Tyto dvě architektury jsou v zajištění těchto potřeb úspěšnější, zvláště pro operace
s hustotou 3 kW na stojan a více. Zastaralý přístup na úrovni místností sloužil v praxi dobře a zůstává
nadále efektivním a praktickým přístupem pro instalace s menší hustotou a aplikace, ve kterých se
očekávají minimální změny technologií IT.
Architektury chlazení na úrovni stojanů a řad poskytují flexibilitu, předvídatelnost, škálovatelnost, snížení
spotřeby elektrické energie, snížení nákladů na vlastnictví (TCO) a optimální dostupnost, kterou požadují
datová střediska příští generace. Uživatelé by měli očekávat, že mnoho produktů nabízených dodavateli
bude používat tyto přístupy.
Je očekáváno, že mnoho datových středisek bude používat kombinaci těchto tří architektur chlazení.
Chlazení na úrovni stojanů najde uplatnění v situacích, ve kterých jsou klíčovými prvky extrémně vysoká
hustota, postupná implementace nebo neuspořádané rozložení zařízení. Chlazení na úrovni místností
zůstane efektivním přístupem pro aplikace s nízkou hustotou výkonu a aplikace, které zůstávají neměnné.
Pro většinu uživatelů s novými servery s vysokou hustotou bude chlazení na úrovni řad představovat
nejlepší řešení s vysokou předvídatelností, vysokou hustotou výkonu a přizpůsobivosti a nejvýhodnějšími
náklady na vlastnictví (TCO).
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modulární řešení chlazení aplikací s vysokou hustotou. Společnost APC je vedoucí společností v oboru
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infrastrukturu pro datová střediska a je hlavním architektem systému InfraStruXure společnosti APC.
Před založením společnosti APC získal Neil Rasmussen v roce 1981 diplom na univerzitě MIT v oboru
elektrotechnika, kde zpracoval diplomovou práci na téma analýzy napájení 200 MW pro termonukleární
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