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AST lanserer ”Natural free cooling” løsninger i Norge
Effektive kjøleløsninger for datarom og – haller,
miljøvennlig og kostnadsoptimalt
Oslo – 11. januar, 2012 – AST Modular lanserer idag sin ”Natural Free Cooling”(NFC)
teknologi i Norge. Kjøling av datarommet er for mange kunder en konstant utfordring
både med hensyn til kostnader og miljø. En PUE under 1,10 medfører en betydelig
lavere OPEX enn i tradisjonelle anlegg, noe som vil være utslagsgivende i større data
anlegg. (eksempel Thor DC på Island med PUE på 1,07)
AST Modular ”free cooling” løsning er en patentert løsning for optimalisering av kjøling i
datarommet. Løsningen benytter en luft til luft teknologi som kjøler ned rommet
samtidig som man skiller frisk luft og eksosen fra datarommet.
NFC løsningen kan leveres i container format som eksempelet hos Thor DC viser, i
modulær utførelse hvor man plassbygger løsningen på tradisjonelt vis, eller i hybrid
løsning hvor man har et standard rom for IT løsningene og kjøleløsning i container ved
yttervegg i bygget. Dette begrenses kun av lengder på rørene til lufttilførsel og retur av
varmluft.
For mer informasjon se http://www.astmodular.com/news-detail/25.html

Tilgjengelighet:
AST produkter er tilgjengelig gjennom en rekke ledende leverandører av IT
infrastruktur. Ta kontakt for full oversikt.
Om AST Modular
AST Modular er en av verdens ledende produsenter av sikker, modulær og energi effektiv infrastruktur til
IT installasjoner.
Med mer enn 20 patenterte løsninger leverer selskapet innovative løsninger, til ett markedssegment i stor
vekst og med stort effektivitet-, kostnads- og miljø forbedrings potensial.
AST står bak installasjon til ledende internasjonale selskaper innen IT, finans, distribusjon, olje/gass,
legemiddel, energi, tungindustri og en mengde andre bransjer. Kjennetegnet for alle disse er behovet for
miljø effektive, sikre og modulære løsninger.
AST sin målsetning er å være en globalt ledende leverandør av sikre-, modulære- og energieffektive
løsninger. Gjennom sitt globale partnerapparat og lokal tilstedeværelse skal AST Modulars løsninger
bringe infrastrukturen i datarommet til neste fase.

