
02/2013 (CZ) GEA Heat Exchangers

Chlazení datových center s nejvyšší energetickou účinností

GEA Adia-DENCO® 



GEA Adia-DENCO®  
na první pohled:

 Nejvyšší energetická účinnost (EER)
 Nejnižší provozní náklady
 Inovativní chlazení pro oblast IT
 Využívá princip volného chlazení

 v kombinaci s adiabatickým 
zvlhčováním

 Nejvyšší účinnost s ohledem na právní 
předpisy, normy, vývoj trhu a 
nejnovější technologie použitých 
komponent

 Opláštění zařízení z osvědčených 
jednotek GEA CAIRplus

 Až 100 kW použitelného chladicího
 výkonu

 Ventilátory s EC-motory
 Nový velký dvojitý deskový výměník

 (Al/epoxy)
 Přídavný chladič pro maximální 

zatížení a redundanci okruhu  
(studená voda / chladivo)

 Volitelně také ve venkovním provedení
  Komplexní pozáruční servis  

(pro uživatele)

Počet provozních hodin (uvedeno pro lokalitu Praha) jasně ukazuje potenciál úspor spočívající  
ve volném chlazení a adiabatickém zvlhčování. Chlazení s použitím přídavného chladiče je  
poté potřeba pouze pro malý počet provozních hodin v roce. Po zbytek roku systém funguje  
v úsporném adiabatickém režimu nebo je plně provozován s funkcí volného chlazení.

 Přímé chlazení       Adiabatické chlazení  Volné chlazení
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Koncept systému GEA Adia-DENCO®
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Redundantní chladič
 Volitelný vodní nebo chladivový výměník  

pro pokrytí špičky zatížení nebo plnou 
redundanci:

  30 % zatížení ve špičce
  100 % redundance

 Navržen s optimální tlakovou ztrátou
 Panel pro odvod kondenzátu z nerezi

Zvlhčovač
 Optimalizovaná konfigurace trysek
 Vysoce kvalitní trysky z nerezové oceli 

standardní ze tří dílů: tělo trysky, vložka a 
upevnění (např. předfiltr)

 Odolné vůči demineralizované vodě
 Rozprašovací charakteristika trysek

  S dutým kuželem
  Jemná mlha - aerosol
  Spektrum drobných kapiček

Ventilátory
 Nejnovější technologie ventilátorů:  

3D ventilátory s oběžným kolem se 7 dozadu 
zahnutých profilovaných lopatek z vysoce 
účinného kompozitního materiálu

 EC-motor
 Nejvyšší účinnost

Čerpadla
 Regulací řízené vysokotlaké čerpadlo  

pro nezávislé zásobování vodou
 Odolné vůči demineralizované vodě
 Volitelně druhé redundantní čerpadlo
 Řízení přívodu čerstvé vody a odvodu 

kondenzátu je součástí dodávky čerpadel
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Řízení a regulace
 Namontovaný rozvaděč
 Konektory Plug&Play
 Mikroprocesorová regulace GEA
 Volitelná rozhraní pro připojení  

na systém řízení budov BMS
 5,7" nebo 10" dotykový displej
 Webový prohlížeč 
 Vnitřní prokabelování jednotky

Dvojitý deskový rekuperátor
 Certifikován společností Eurovent
 Nejvyšší účinnost (i při částečném zatížení)
 Nejnižší tlakové ztráty
 Epoxidově povrstvené a utěsněné hliníkové desky 

(odolávající korozi)

Výběr verze
 Venkovní nebo vnitřní provedení
 Automatické uzavírací klapky 
 Ochranné kryty proti vlivům počasí
 Střecha odolná povětrnostním vlivům

Filtrační kapsové vložky
 Certifikované GEA kapsové filtrační vložky
 Splňují požadavky normy ČSN EN 779:2012
 Nejvyšší kvalita
 Nejlepší energetické třídy
 Možnost výběru třídy filtrace G4, F5, F7 z mikroskelného 

nebo syntetického materiálu
 Speciální provedení (hygienické, ATEX, nehořlavé) 

na vyžádání
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Koncept sezónního provozu GEA Adia-DENCO® 
Automatické řízení výkonu pomocí venkovní teploty

GEA Adia-DENCO® 
100 kW / 25.000 m3/h – Období: léto 

GEA Adia-DENCO®

100 kW / 25.000 m3/h – Období: zima

GEA Adia-DENCO® 
100 kW / 25.000 m3/h – Období: podzim

GEA Adia-DENCO® 
100 kW / 25.000 m3/h – Období: jaro

GEA Adia-DENCO® 
100 kW / 25.000 m3/h – Období: léto 

Tvenkovní > 29 °C
Ventilátory venkovního vzduchu pracují na maximální otáčky.
Adiabatické a kompresorové chlazení je v provozu.

22 °C < Tvenkovní > 29 °C
Ventilátory venkovního vzduchu pracují na maximální otáčky.
Adiabatické chlazení je v provozu.

Tvenkovní < 6 °C
Ventilátory venkovního vzduchu jsou řízeny požad. výkonem.

6 °C < Tvenkovní < 22 °C
Ventilátory venkovního vzduchu jsou řízeny požad. výkonem.
Adiabatické chlazení je v provozu.

6 °C < Tvenkovní < 22 °C
Ventilátory venkovníko vzduchu jsou řízeny požad. výkonem.
Adiabatické chlazení je v provozu.
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Úspora provozních nákladů až o 70%
Volné chlazení v kombinaci s adiabatickým zvlhčováním

Nové právní požadavky týkající se úspor energie v oblasti vytápění a chlazení budou 
mít vliv na požadavky z oblasti IT budov. Doporučení na vybavení IT budov s ohledem 
na životní prostředí (ASHREA2011) nyní povoluje teploty přívodního vzduchu do 27°C. 
Inovativní chladicí systém GEA Adia-DENCO® splňuje veškeré požadavky týkající se 

"Green IT" použitím volného a nepřímého adiabatického chlazení na místo  
kompresorového. 

Jednotky GEA Adia-DENCO® jsou speciálně navrženy pro chlazení datových center. 
Systém s extrémně nízkou spotřebou energie je založen na konstrukci osvědčených  
centrálních jednotek GEA CAIRplus. Využívá principu volného chlazení s nepřímým 
adiabatickým zvlhčováním k odebrání servery produkovaného tepla. S ohledem na  
velmi nízký počet provozních hodin v roce s teplotami nad 29°C (ve střední Evropě) je 
spotřeba energie na přídavné chlazení snížena na absolutní minimum. V závislosti  
na návrhové teplotě umožňuje systém GEA Adia-DENCO® provozovatelům datových 
center snížit až o 70% potřebu chladicí energie a tím enormně snížit roční provozní  
náklady. 

Zdroj: UNSW - Výzkumné středisko změn klimatu, Sydney
(Průměrná světová teplota mokrého teploměru) 

Úspora energie o 28,3 % oproti konvenční alternativě s funkcí Free-cooling.
Úspora energie o 52,3 % oproti alternativě se vzduchem chlazeným výrobníkem.

Rozsah použití: 
 Při teplotě mokrého teploměru <24°C 

(např. 36°C venkovní teploty, 35% r. v.) 
lze dosáhnout vysoké úspory energie 
(do 100% spotřeby energie 
kompresoru).

 Čím nižší je teplota mokrého 
teploměru, tím vyšší bude úspora, 
dokud nedojde k úplnému vypnutí 
kompresorového chlazení

 
Provozní limity
(při předpokládané teplotě vzduchu 24 - 27 °C)

Roční spotřeba energie při 100 kW chlazení systémem 
GEA Adia-DENCO ® v Praze (jako příklad) 

Srovnání systému GEA Adia-DENCO ®  
s konvenčním systémem klimatizace

Použití GEA Adia-DENCO®  
je vhodné ve všech regionech

od tmavě červené až po černou40 35 30 25 20 15 
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GEA Adia-DENCO®

Technická data

V zájmu dalšího technického vývoje si vyhrazujeme právo provádět technické změny bez předchozího upozornění. 
1) Odtahový vzduch z dat. centra TR = 35 °C (38 °C); přiváděný vzduchu do dat. centra TS = 25 °C (26°C); venkovní teplota: 35 °C (suchý teploměr)       
2) Čisté filtrační vložky / bez potrubí  3) Voda 10/16 °C / 0 % glykolu      4) ) Bez příslušenství (střecha / rozvaděč)

                  Nominální  DT10                  Nominální  DT12
DA100#C  TR: 35°C   TS: 25°C TR: 38°C  TS: 26°C

Výkony & Účinnosti 1)

Ventilátory venkovního vzduchu 

Ventilátory přiváděného vzduchu do datového centra

Vodního chladicí výměník 3)

Rozměry a hmotnost 4)

Množství vzduchu  m3/h  25.800 32.000 25.800 32.000

Celkový chladicí výkon kW  138,6 158,1 138,6 158,1

Výška mm  2 880 2 880 2 880 2 880

Počet ventilátorů ks  3 3 3 3

Citelný chladicí výkon kW  124,9 143,7 124,9 143,7

Šířka  mm  2 640 2 640 2 640 2 640

Příkon ventilátorů kW 4,2 6,9 4,2 6,9

Množství vody m3/h  21,2 24,3 21,2 24,3

Délka  mm  6 480 6 480 6 480 6 480

Hmotnost  kg  4 430 4 430 4 430 4 430

Tlaková ztráta na straně vody kPa 58,4 74,1 58,4 74,1

Délka (včetně sekce vodního chladiče) mm 6 920 6 920 6 920 6 920

Hmotnost (včetně sekce vodního chladiče) kg 4 850 4 850 4 850 4 850

Adiabatický zvlhčovač

Akustické parametry

Elektrická data 2)

Hladina akustického výkonu - opláštění  dB(A) 60  64 60 64

Hladina akustického výkonu - sání  dB(A)  77 80 77 80

Celkový příkon kW 8,6  13,7 8,6 13,7

Napětí V/Hz 3~400/50 3~400/50 3~400/50 3~400/50

Hladina akustického výkonu - výdech dB(A) 83 86  83 86

Celkový chladicí výkon kW  88,7 108,6 105,8 131,6

Citelný chladicí výkon kW  84,5  101,7 101,6 124,7

Koeficient využitelnosti energie (EER)  10,3  7,9 12,3 9,6

Poměr citelného tepla (SHR)  1,0 1,0 1,0 1,0

Venkovní teplota °C 35,0  35,0 35,0 35,0

Venkovní relativní vlhkost % 28,0 28,0 28,0 28,0

Množství vzduchu m3/h 25.800  32.000 25.800 32.000

Počet ventilátorů ks 3 3 3 3

Příkon ventilátorů kW 3,5 5,9 3,5 5,9

Množství vody  kg/h 664  664 664 664

Množství odpařené vody kg/h 195  195 260 260

Nominální tlak na tryskách MPa 1,0 1,0 1,0 1,0

Příkon adiabatického čerpadla kW 0,88 0,88 0,88 0,88
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Vlastnosti regulace GEA 
 Integrovaná programovatelná řídící jednotka
 5,7” dotykový displej s vysokým rozlišením 
 Grafická analýza všech provozních režimů a informací
 Ventilátory přívodního vzduchu řízené pomocí tlaku  

nebo průtoku vzduchu, automatické monitorování
 Množství vzduchu řízené chladicím výkonem
 Adiabatický provoz s optimalizovaným rosným bodem 
 Automatické uzavírání klapky
 Volitelný monitoring energií (včetně spotřeby vody)
 Permanentní monitoring filtrů
 Aplikace pro web server (tablet / smart phone)
 Aktivní monitoring systému zvlhčování a výkonu
 Rozhraní pro připojení na systém řízení budovy BMS
 Integrovaný web server

Nová technologie s rychlým procesorem zefektivní provoz  
nepřímého adiabatického chlazení např. pomocí funkce  
entalpie venkovního vzduchu. Strategie řízení koriguje  
aktivační bod adiabatického chlazení tak, aby spotřeba  
energie ventilátorů čerstvého vzduchu byla co nejnižší.  
Všechny naměřené údaje a provozní zprávy jsou ukládány do 
paměti regulátoru. Dotykový displej graficky zobrazuje  
veškerá měřená data v reálném čase. Tyto údaje jsou  
k dispozici také ke stažení ve formátu .csv. Řízení  
adiabatického zvlhčování je integrováno do softwaru a moni-
toruje také funkci čerpadel, čímž redukuje spotřebu vody na 
minimum. Nejvíce používaná rozhraní pro připojení na systém 
řízení budovy BMS jako jsou MODBus nebo LON, jsou  
integrována jako standard. Volitelně je k dispozici také  
rozhraní BACnet. Software je vybaven web serverem pro  
plnohodnotné vzdálené řízení pomocí externího zařízení.  
Mikroprocesorový regulační systém umožňuje zahrnout do 
skupiny několik jednotek a spravovat je tak prostřednictvím 
integrovaného rozhraní LAN.

Rychlá a spolehlivá podpora ve fázi projektování
Systém GEA Adia-DENCO® lze snadno navrhnout pomocí  
návrhového softwaru GEA Lplus. Tento nástroj pomáhá i ve 
fázi návrhu s rychlým a spolehlivým výpočtem dat jednotek. 
Stejně tak může být zvoleno příslušenství jako jsou čerpadlo 
kondenzátu, redundantní čerpadla, vnitřní nebo venkovní  
provedení či různé třídy filtrace. Vysoce flexibilní algoritmus  
softwaru umožňuje snadný a rychlý výpočet různých  
pracovních bodů a stanovení dopadu na spotřebu energie.
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GEA Adia-DENCO® 
Systém regulace 




