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PLANETEN VÅR
I dag er respekt for miljø og klima kjerneverdier og retningslinjer for utviklingen av nye teknologier. 
Bærekraftighet er gjennomgangstema for alle sektorer i jakten på jordens fornybare ressurser.
Menneskeheten har ansvaret for å forsvare og opprettholde den delikate balansen på jorden.
For RC Group betyr bærekraftighet at nåværende generasjoner overlater jorden med de samme 
ressursene til morgendagens generasjoner.
Siden 1997 (inngåelsen av Kyoto-protokollen) og frem til i dag, har første steg vært reduksjon av global 
oppvarming gjennom gradvis nedtrapping av skadelig HKFK-kuldemedier.

VÅR OPPGAVE
De høyeffektive produktene kombinert med spesialtilpassede systemløsninger fører til lavere 
energibruk, som igjen gir lavere livsløpskostnader.
RC Groups løsninger oppstår i synergien mellom RC Groups maskinvare og programvare, gjennom 
analyser og energistyring.
Nøye forberedelser og kalkuleringer i forkant, fører til optimalt systemdesign som oppfyller gjeldende  
krav til miljø.
Samtidig kan vi beregne hvor lang tid det vil ta før investeringen er inntjent som følge av reduserte 
utgifter.

VÅR LØSNING
Gjennom årelang erfaring har RC Group kombinert design med miljømessige hensyn. Forskning på 
energieffektivisering har ført til flere nye løsninger.
Flere løsninger har kommet frem i lyset av energieffektiviseringsstudier.

GO GREEN SOLUTIONS

C_XTYPE_0915_NO



FREECOOLING

rcgroupairconditioning

GLYCOLFREE

Reliable

Evolved Ecologic

NaturalRC CLOUD
PLATFORM

FREECOOLING

RCSPECTRUM

INVERTER

SEQUENCER

HFO1234ze

HIGHEFFICIENCY

I takt med den hurtige utviklingen av ny 
teknologi, benytter RC Group de beste 

komponentene, topp moderne teknikker 
og verktøy, som for eksempel inverter-

styrte kompressorer og programvare 
for sekvenskjøring av to eller flere 

kjølemaskiner, pumper etc

Kunstig intelligens blir 
miljøvennlig med SPECTRUM, 

beregningsprogrammer som kan 
justere et enkelt mekanisk valg 

ved å forutsette fremtiden og 
legge til rette for en mest mulig 

miljøvennlig løsning. Takket være 
RC Cloud Platform, fjernstyring 

i skyen, er du garantert 
driftssikkerhet.

Som en pioneer innen 
frikjølingsteknologi, siden tidlig 80-tall, 
har RC Group alltid lagt vekt på utvikling 
av denne teknologien, som fortsatt ikke 
tilbys av alle. Glykolfri kjøling er et annet 
grunnleggende energisparende system 
som lar deg benytte rent vann i stedet 
for medier med frostvæske.

Fokuset på de seneste lovpålagte 
reguleringene innen bærekraftig 
miljøvern og energisparing har ført 
til at RC Group har tilpasset seg 
kuldemedier med små “klimaavtrykk”, 
som igjen har medført at produktene 
ikke bare er energieffektive – men også 
miljøvennlige.
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“X” REVOLUSJONERENDE LØSNING INNEN DATAROMSKJØLING
Prosjektet X TYPE har blitt utviklet og realisert i hht. nye, langt høyere temperatur standarder i moderne 
datasentre, igjen for å kunne maksimere energieffektiviteten til kjøleutstyret.

En innovativ dataromskjøler med en revolusjonerende ide, konstruksjon og muligheter. Målet er å 
redusere energiforbruket og vedlikeholdskostnadene samt å oppnå høy driftssikerhet og kontinuerlig 
drift.

Som følge av disse verdiene utviklet RC Group prosjektet X TYPE med et revolusjonerende 2 trinns 
kjølebatteri og valg av State-of-Art utstyr med optimal effektivitet for å kunne oppnå lavest mulig PUE.

NULL VANNFORBRUK

MODULERBAR

DRIFTSSIKKER FOR NULL NEDETID 

INNOVATIV OG UNIKT X KJØLEBATTERI

REDUSERTE VEDLIKEHOLDSKOSTNDER

OPTIMAL ENERGIUTNYTTELSE

STOR FLEKSIBILITET

OPP TIL 30 m2 FILTEROVERFLATE
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XCOILS

X TYPE
Den nye serien X TYPE dataromskjølere for isvann, nedadblåsende for datagulv.

Kjølekapasitet: 52 - 182 kW

FILTERSEKSJONEN

Filterseksjonen er inndelt i flere bokser 
bestående av to posefiltre, G4. Den store 
filtreringsoverflaten gir lang driftstid før 
utskiftning.

LUFTBEHANDLINGSSEKSJONEN 

Innovativt to trinns X isvannsbatteri. 
Liten turbulens på luftsiden. Redusert 
trykkfall sammenlignet med et tradisjonelt 
isvannbatteri på luftsiden.

NEDADBLÅSENDE VERSJON

Typisk installasjonen er langs datarommets yttervegg.
Enhetene plasseres langs datarommets yttervegg. Retur luft tas tilbake på toppen av hver enhet, varm 
sone, der den kjølte lufta distribueres ut under datagulvet.
Den kjølte lufta tas opp gjennom spesielle ventilasjonsplater i datagulvet designet for stor luftmengde i 
front av datarackene, kald sone.

VIFTESEKSJONEN

Nye kammervifter med EC motorer og 
siste generasjon komposit viftehjul, gir 
lavere effektbehov (ERP 2015 sertifisering); 
Hver vifteseksjon består av en vifte, EC 
viftemotor og sikkerhetsnett, modulerbar 
inntil fire vifteseksjoner.

Også tilgjengelig med mer tradisjonelle 
filterkassetter dersom krav om redusert høyde.
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CDF analyse av luftsirkulasjonen og temperaturen gjennom prototyp X TYPE

CFD analyse av X TYPE med tradisjonell løsning, 140 kW kjølekapsitet, enkel 8-rads kjølebatteri. 

Resultatet fra denne studien/analysen ble grunnlaget for designet til prototypen X TYPE, med 
kjølekapsitet 140 kW, karakterisert ved en innovativ konstruksjon for best mulig ytelse:

SYMETRISK VARMEVEKSLER/KJØLEBATTERI

TO-TRINNS KJØLING

INGEN RØRARBEIDER I VARMEVEKSLERSEKSJONEN

TILFØRSELSVIFTENE PÅ SAMME AKSE SOM KJØLEBATTERIET

TRYKKFALL MINIMALISERT

EN DETALJERT CFD ANALYSE TIL DET BESTE

Mekanisk design er utført ved hjelp av 3D beregningsprogram fulgt av CFD analyse (Computational Fluid 
Dynamics), der det er blitt benyttet numeriske metoder og algoritmer for å optimalisere luftstrømmen og 
temperaturforløpet.

TRADISJONELL ENHET        X TYPE PROTOTYP
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28°C 25°C18°C

35°C

HIGHEFFICIENCY

18°C 28°C 25°C 35°C

VANNSIRKULASJONEN       LUFTSIRKULASJONEN

X TYPE gir innovative driftsbetingelser med SHR verdi=1 for å kunne 
optimalisere enhetens kapasitet med lavest mulig energiforbruk.

Retur lufttemperatur:  35°C

Til luftstemperatur:  25°C

Inngående isvannstemperatur:  18°C

Utgående isvannstemperatur:  28°C

Et nytt design er utviklet for å oppnå høy 
varmeovergang eller kjølekapasitet med 
lave luft- og vannmengder og tilhørende 
lave trykktap. 

Varmevekslingen mellom luft og vann er 
langt mer effektiv som følge av større 
overflater i veksleren eller kjølebatteriet.

2 veis modulerende ventil

Retur lufttemperaturføler

Tilluft tempertaurføler

Inngående isvann, temperaturføler

Utgående isvann, temperaturføler

PÅ INNSIDEN AV “X”

Hjertet i X TYPE er et innovativt X kjølebatteri. 
 
Sammenlignet med et tradisjonelt kjølebatteri, har X TYPE mange fordeler.

VANN LUFT



500 kW 500 kW

500 kW1500 kW

LOWPUE
EFFEKTIV ENERGIUTNYTTELSE I DATASENTRE

Et datasenters bruk av energi er definert med PUE, en verdi som sammenligner det totale forbruket 
av energi (IT utstyr + Kjøling + Back up + UPS + andre) og den energien som IT utstyret benytter i sin 
dataproduksjon. Det ideelle  datasenter har en PUE nær 1.

HVORFOR TILSTREBE EN LAVEST MULIG PUE?
Med et datasenter sentraliserer en bedrift sin serverpark, som kan lagre, produsere og kommunisere 
bedriftens data.

Datasenteret er bedriftens hjerte som kontinuerlig opprettholder bedriftens funksjoner og daglige 
gjøremål.

I til legg til bedriftens krav til sitt datasenter mht. tilgjengelighet, fleksibilitet og lavest mulige 
livsløpskostnader, er det i de senere år blitt mer og mer fokus på datasenterets PUE (Power Usage 
Efficiency). Det som gjelder er å oppnå lavest mulig PUE.

DATASENTER
500 kW

Det totale energiforbruk

1500 kW
Det totale energiforbruk

IT UTSTYR
500 kW

IT utstyrets energiforbruk

500 kW
IT utstyrets energiforbruk

PUE
500/500=1

MAKS EFFEKTIVITET

1500/500=3
DÅRLIG

ENERGIUTNYTTELSE
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CHILLEDWATER

ECFAN

XCOILS

BAGFILTERS

C

A

A

C

NEW

C

T1 S T2 S T3 S T4 S

52,4 99,2 141,0 182,0

52,4 99,2 141,0 182,0

43,31 33,97 31,06 29,21

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

2375 2375 2375 2375

1620 2260 2900 3540

1100 1100 1100 1100

525 525 525 525

494 765 1042 1330

357 525 703 892

64 94 120 146

73 146 219 292

74,2 75,7 76,8 77,7

63,1 67,2 68,3 69,0

55,6 60,0 61,4 62,3

RC CLOUD
PLATFORM

EER opp ti l 80
SHR verdi = 1

Dataromskjølere for isvann
Kjølekapasit: 52 - 182 kW

4 størrelser
dt 10°C
X kjølebatteri
Posefilter
Variabel luft sirkulasjon
Variabel vann sirkulasjon

BREDT UTVALG AV TILVALGSUTSTYR

X TYPE har et bredt spekter av tilvalgsutstyr designet for ytterligere å optimalisere enhetens presterende. 

Programvare ADVANCED og det intelligente COOLNET for IT kjøling, maksimere energibesparelsene i Load 
Sharing, dvs. utnytter alle dataromskjølerene på dellast i stedet for å ha kjøleenheter i Stand by.
Karakteristisk kontroll av 2 veis ventilen med trykkstyrt mengderegulering.
Doble strømtilførsler som håndteres ved hjelp av en automatisk velge bryter (ATS). 
Luftfiltre med M5, M6 eller F7 kvalitet eller effektivitet.

RC CLOUD PLATFORM, den mest avanserte løsning for fjern Kommuniksjon & Overvåking av et datasenter.

X TYPE serien

Model

Total kjølekapasitet (kW)

Følbar kjølekapasitet (kW)

EER

Luftbehandlings + Filterseksjonens dimensjoner

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Vifteseksjonens dimensjoner

A (mm)

B (mm)

C (mm)

Vekt

Total netto vekt (Kg)

  Luftbehandlingsseksjonens netto vekt weight (kg)

Filterseksjonens netto vekt (kg)*

Vifteseksjonens netto vekt (kg)

Lydtrykk nivå

På luftilførselssiden (Lp1m)[dB(A)]

På returluftssiden (Lp1m)[dB(A)]

I front av enheten (Lp1m)[dB(A)]
*Også tilgjengelig med standard filterkassetter for å redusere høyden

Oppgitt ved retur lufttilstand 35°C - 30%RF; isvannstemperatur 18-28°C - 0% glykol
Lydtrykk i hht. ISO3744



COOLNET.

X TYPE INVERTER

COOLNET

COOLNET

HIGHEFFICIENCY

HFO1234ze

Programvare som muliggjør håndtering 
av intelligent COOLNET for størst mulig 
energibesparelse i LOAD SHARING.

Dataromskjølere for isvann, 
nedadblåsende, levert i tre seksjoner

Luftkjølt væskekjøleaggregat, Eurovent 
energiklasse A, med oljefrie Turbocor 
kompressorer.

SENTRIFUGAL KOMPRESSOR TG310
En ny kompressor designet for det 
grønne kuldemediet HFO1234ze med 
nøyaktig kjøling og økt effektivitet.

DEN PERFEKTE SYNERGI: X TYPE SYSTEM
RC Group har samtidig med utviklingen av X Type-serien  utviklet nye isvannsmaskiner designet for høye 
isvannstemperaturer 28-18°C og tilhørende høy EER, kuldefaktor, som resulterer i et unikt og innovativt system for 
optimal energiutnyttelse. Selvsagt kommuniserer enhetene i systemet med hverandre, som muliggjør en sofistikert  
Artificial Intelligence.

UNICO TURBO FLGX 

SENTRIFUGAL 
KOMPRESSOR  TG310
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RC SPECTRUM
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INVERTER

RCSPECTRUM

MASTER PLANT SEQUENCER

SEQUENCER

RC CLOUD PLATFORM

RC CLOUD
PLATFORM

GOGREEN
solutions
X TYPE
s y s t e m

Er et energi-beregningsprogram for RC Groups 
ulike produkter. Muliggjør beregninger av PUE 
calculation, energiforbruk og tilbakebetalingstid 
investering av mer energiriktige løsninger.

Er en intelligent lokal SUPERVISOR designet for et system 
bestående av en MASTER enhet i nettverk med to eller flere 
isvannsmaskiner i samme krets for produksjon av isvann og 
varmtvann.

Luftkjølt væskekjøleaggregat, Eurovent energiklasse A, med 
oljefrie Turbocor kompressorer.

Den mest avanserte løsningen for fjern overvåking, fra hvor som 
helst i verden, via et enkelt web grensesnitt. Tilgjengelig dedikerte 
apper for Android og iOS, er tilgjengelig for mobiltelefoner.

UNICO TURBO FLGX FREE

Et nytt system for 
dataromskjøling med 
meget lav PUE
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RC Group is
a company of

RC GROUP S.p.A 
Via Roma 5, 27010 
Valle Salimbene (PV) Italy 
+39 0382 433811 
www.rcgroup.it    
info@rcgroup.it

RC Group is
a company of

Tekniske data og dimensjoner kan bli endret. RC Group S.p.A. forbeholder seg retten til endringer og/eller modifiseringer uten varsel
 C_XTYPE_0915_NO

GK Inneklima AS
Ryenstubben 12
N-0976 Oslo, Norway
+47 22 97 47 00
www.gk.no
info@gk.no


