NEXPAND
CHILLED WATER ROW-BASED KOELING
TECHNISCHE DATASHEET
CW40 & CW60

HIGH-DENSITY-TOEPASSINGEN

vragen om actieve,
high-densitykoeling
Actieve row-based koeling
met gekoeld water (Chilled
Water of CW) is ontworpen
conform
de
nieuwste
technologische eisen aan
datacenters
en
maakt
deel uit van het Nexpandplatform.
CW-row-based
koeling is een slimme,
degelijke,
veilige
en
duurzame oplossing.

LUCHTSTROMEN
Daarnaast kunnen de CW-units worden gebruikt binnen een open loop aisle containment
(hot of cold) of zonder aisle containment (closed loop), hebben ze een dubbele voeding en
kunnen ze volledig worden geïntegreerd met Minkels' Nexpand-kasten en -aisle containment
oplossingen.
Closed loop-oplossing
Bij een closed loop-oplossing worden de luchtstromen van de indoor-unit rechtstreeks in
de naastgelegen 19 inch-kasten gebracht. Bij dit proces haalt de indoor-unit de warme
lucht rechtstreeks uit de IT-apparatuur en voert hij deze als koude lucht weer terug naar
de voorkant. Er is geen luchtuitwisseling met de ruimte waarin de opstelling staat. Met dit
systeem kunt u de koelcapaciteit verdelen over verschillende kasten.

Open loop-oplossing
Bij een open loop-oplossing wordt de koellucht rechtstreeks in de ruimte buiten de kasten
gebracht. De module onttrekt de warme lucht aan de ruimte (hot aisle containment) en
voert deze als koude lucht weer terug naar de voorkant (cold aisle containment) van de
kast. Voor een optimaal resultaat wordt aanbevolen om bij gebruik van een open loopoplossing te werken met het Nexpand-aisle containment.

SLIM

ONBEPERKTE MOGELIJKHEDEN

VEILIG

HOUD UW DATA VEILIG

Hot en cold aisle containment met row-based actieve koeling
Het Nexpand-koelportfolio is perfect compatibel met de standaard koeltypologieën
voor hot en cold aisle containments. Beide koelstrategieën zijn mogelijk, afhankelijk
van de wensen van de klant. En de bijbehorende oplossing met koeling, kasten en aisle
containments moet ook op basis daarvan ontworpen en geleverd worden.

ROBUUST

DE VOLGENDE STAP IN BETROUWBAARHEID

DUURZAAM

DE VOLGENDE STAP IN ENERGIE-EFFICIËNTIE
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Cold aisle containment

Hot aisle containment
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HOT-SWAPPABLE VENTILATOREN
De koelers zijn uitgerust met hot-swappable
ventilatoren. Deze ventilatoren kunnen snel en veilig
worden verwisseld om mogelijke uitval door defecte
ventilatoren zoveel mogelijk te voorkomen. De unit
hoeft niet te worden uitgeschakeld om de ventilator(en)
te vervangen, dus het probleem van defecte ventilatoren
kan binnen een paar minuten worden verholpen.

ROW-BASED KOELING

Kenmerken en voordelen

EC-VENTILATORTECHNOLOGIE
De ventilatoren zijn allemaal uitgerust met
EC-ventilatortechnologie. De voordelen hiervan
zijn een langere levensduur en een aanzienlijk
hogere energie-efficiëntie voor de unit. Ook zijn de
ventilatoren voorzien van snelheidsfuncties voor
noodgevallen. Dat betekent dat de ventilatoren
zelfs blijven draaien als de controller uitvalt.

LEIDINGAANSLUITINGEN AAN DE BOVEN- EN ONDERKANT
De leidingaansluitingen kunnen de koeler binnenkomen vanaf de
boven- of onderkant van de unit. Om dit te faciliteren kunnen de leidingen
bij alle versies van de CW40 en de CW60 de koeler bereiken via de bovenen onderkant. Ook zitten er aan de boven- en onderkant kabeldoorvoeren
voor netwerkverbindingen, stroom en condensafvoer.

DISPLAY
Het
display
bevindt
zich
op ooghoogte en is naadloos
geïntegreerd in de geperforeerde of
blinde deuren. Dit laatste hangt af
van de gekozen koelconfiguratie. Op
het display kunt u de belangrijkste
koelwaarden aflezen, zoals de
temperaturen in de hot en cold
containments, de ventilatorsnelheid
en het openingspercentage van de
waterklep. Het standaarddisplay
heeft knoppen waarmee u door de
controllersoftware kunt navigeren.
Het display kan ook worden
geüpgraded naar een touchscreen om
de koeloplossing een hoogwaardigere
look en feel te geven.

NEXPAND-FRAME
De koeltechnologie is volledig geïntegreerd in een Nexpand-frame. Zo heeft
u in uw volledige whitespace-oplossing dezelfde look en feel. Het koppelen met
aangrenzende kasten werkt precies hetzelfde als het koppelen met IT-kasten.

BEVEILIGING
Omdat de koelers zijn gebaseerd op het Nexpand-platform, is de voor- en
achtersluiting hetzelfde als bij de standaard IT-kasten. Zo blijft de look en feel
hetzelfde en kunt u ook dezelfde mechanische vergrendeltechnieken gebruiken als
bij onze serie IT-kasten. Zo zorgen we voor het hoogst mogelijke beveiligingsniveau.

HYDROFIELE SPOELEN EN GEÏNTEGREERDE VLOTTERSCHAKELAAR
Standaard zijn al onze modellen voorzien van warmtewisselaars met een hydrofiele
behandeling. Deze speciale coating vergemakkelijkt de afvoer van condenswater
naar de lekbak die onder de warmtewisselaar is geplaatst. Het doel van de lekbak
is het opvangen en afvoeren van condenswater dat tijdens het gebruik kan ontstaan.
Als extra veiligheidsvoorziening is elke koeler standaard uitgerust met een
vlotterschakelaar in de lekbak. Het doel van de vlotterschakelaar is te detecteren
wanneer een maximumniveau van condensaat is bereikt. Wanneer hij geactiveerd
wordt, geeft hij een overstromingsalarm. Als dit alarm optreedt, kan dit wijzen op
een verstopte condensafvoer en/of overmatige condensatie. Onze specialist zal
altijd een oplossing bieden die werkt met 100% van de voelbare koelcapaciteit. In de
zeldzame gevallen dat condensatie optreedt, is het echter van belang dat dit goed
wordt geregeld.

GEAVANCEERDE CONTROLE & MONITORING
Om te zorgen dat u altijd weet hoe de koeler
presteert, is deze uitgerust met mogelijkheden voor
monitoring op afstand. Er is standaard Modbus RTU
beschikbaar, evenals digitale in- en uitgangen. Zo
kunt u een groot aantal bedrijfskritieke parameters
monitoren en controleren. Zie de lijst met opties voor
meer mogelijkheden op het gebied van monitoring
en controle op afstand.

DUBBELE VOEDING
Om te zorgen dat uw
koelsysteem blijft werken, ook
als de hoofdvoeding uitvalt,
hebben we standaard een
dubbele voeding geïntegreerd
die automatisch overschakelt
naar de redundante voeding.

CW60 - open loop

UITSCHUIFBARE ELEKTRISCHE MODULE
Voor de CW40-koeler van 300 mm breed is de
elektrische kast zo ontworpen dat hij zo weinig
mogelijk ruimte inneemt en tegelijkertijd geen
verstorend effect heeft op de luchtdistributie door
de gehele werkhoogte van de unit heen. Om dit
mogelijk te maken zonder dat de toegankelijkheid
in het geding komt tijdens de opstartfase en tijdens
ongepland onderhoud, is er een versie ontwikkeld
met een schuiflade. Dit design voorkomt ook dat
kabels verstrikt raken tijdens het schuiven.

CW40 - closed loop
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Opties

ROW-BASED KOELING

SOKKEL 100 MM
Als er onder de koeler leidingen en/of bekabeling moet worden
aangebracht, kunt u een sokkel installeren waardoor deze 100
mm hoger komt te staan. De sokkel is ook beschikbaar voor onze
standaard IT-kasten. U kunt de volledige opstelling dus perfect op
elkaar afstemmen, inclusief de koeling en met dezelfde look en feel.

U kunt uw CW-koeler uitbreiden met diverse opties.
Hieronder ziet u de mogelijkheden.

CONDENSPOMP
Als condensafvoer door middel van zwaartekracht niet mogelijk is
vanwege een betonnen vloer of vanwege andere beperkingen, kunt u
kiezen voor een condenspomp. Deze verwijdert eventueel condens uit het
afvoerbakje, dat deze condens opvangt vanuit de warmtewisselaar.

TRANSPORTHULP
Een veilig en makkelijk transport is een belangrijke factor, zeker
in de beginfase van het installeren van de koelers. Vanwege hun
gewicht en hun vormfactor bestaat er bij koelers een risico dat ze
omvallen. Om te zorgen dat deze veilig neergezet kunnen worden,
hebben we een speciale transporthulp ontwikkeld. Deze is eenvoudig
aan te brengen en te verwijderen en zorgt ook voor een betere
manoeuvreerbaarheid van de koeler in de whitespace-ruimte.

FILTERSET G4 +
DRUKVERSCHILSENSOR
Om mogelijk stof en mogelijke
deeltjes te verzamelen, hebben we
een filterset beschikbaar met klasse
G4. Een drukverschilsensor detecteert
bij een vooraf ingestelde limiet dat de
maximale druk is bereikt. Dit betekent
dat het filter verstopt zit. Zo weet
u dat u het bij of voor een volgend
onderhoudsinterval moet vervangen.

TOUCHSCREEN
Als u uw koeler wilt upgraden, gebruiksvriendelijker wilt maken
en een meer hightech-uitstraling wilt geven, kunt u kiezen voor
een touchscreen. Deze maakt gebruik van dezelfde uitsparing in de
deur als het standaarddisplay, dus ook retrofit-upgrades zijn heel
eenvoudig.

GEAVANCEERDE MONITORING
Als er monitoring nodig is via andere
communicatieprotocollen,
kunnen
we
hier
ondersteuning voor bieden via een upgrade met
de pCOWeb-kaart. Deze maakt communicatie via
SNMPv2c, BACNET en Modbus via TCP/IP mogelijk
en is uitgerust met een geïntegreerde webserver.
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3-WEG KLEP
Het hydraulische circuit van de koelers
is standaard voorzien van 2-weg kleppen.
Deze 2-weg kleppen zijn bedoeld om
infrastructuur met een variabel debiet
te koelen. Als alternatief voor systemen
met een vast debiet kunnen we ons
hydraulisch circuit ook aanbieden met
een 3-weg klep.
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Prestaties en specificaties

WATERTEMPERATUUR INGANG/UITGANG 12-18
CW40
Omstandigheden retourlucht (ºC; RLv)

CW40 - open loop

CW40 - open loop

Ventilatortype
Gewicht

kW

38,95

31,38

65,01

52,26

38,23

30,66

63,52

50,77

-

1

1

1

1

m³/h

5300

5300

9000

9000

Waterdebiet

l/h

5587

4501

9325

7497

Waterdrukdaling

kPa

100,1

65,0

127

82,1

Vermogensopname ventilatoren

kW

0,72

0,72

1,49

1,49

Stroomopname ventilatoren

A

3,5

3,5

2,4

2,4

EER

-

54,1

43,6

43,6

35,1

-

WATERTEMPERATUUR INGANG/UITGANG 15-21

CW40

CW60

5

2

EC-ventilatoren, borstelloos met geïntegreerde elektronica

kg

220

270

Wateraansluitingen

-

1 1/4"

1 1/2"

Kleptype

-

Tweeweg, Danfoss / VRG (drieweg optioneel)

PN

-

16

Koudemiddel

-

Water / waterglycol

Lp bij nominaal rpm; afst. = 2 m Q = 2

dB(A)

CW40
Omstandigheden retourlucht ( C; RLv)
º

CW60

40 C; 20%

35 C; 20%

40 C; 20%

35ºC; 20%

º

º

º

Koelvermogen

kW

34,81

26,66

56,93

44,35

Netto voelbaar koelvermogen

kW

34,09

25,94

55,44

42,86

-

1

1

1

1

m³/h

5300

5300

9000

9000

Waterdebiet

l/h

4999

3828

8176

6370

Waterdrukdaling

kPa

80,1

47,0

97,6

59,3

SHR
Luchtdebiet

65

70

Vermogensopname ventilatoren

kW

0,72

0,72

1,49

1,49

Gewicht

kg

145

255

Stroomopname ventilatoren

A

3,5

3,5

2,4

2,4

Voeding

V/ph/Hz

230 / 1 / 50

EER

-

48,3

37,0

38,2

29,8

Elektra-aansluitingen

8

-

35ºC; 20%

kW

ALGEMENE SPECIFICATIES
Aantal ventilatoren

40ºC; 20%

Koelvermogen
SHR

CW60 - open loop

CW60
35ºC; 20%

Netto voelbaar koelvermogen
Luchtdebiet

CW60 - open loop

40ºC; 20%

-

400 / 3+N / 50
Schroefconnectoren
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CW 40 - Afmetingen

227,5
175,75

1586,45

Bovenkant

Omschrijving
Verwijderbare voordeur
Verwijderbare achterdeur
Voorkant

Rechterkant

Achterkant

Display
Verwijderbaar zijpaneel

227,5

Ingang koelwater
(1" 1/4 gas female)

175,75

Uitgang koelwater
(1" 1/4 gas female)
Voeding
(A- & B-feed)
Datakabels
Condensafvoer

Onderkant
Achterkant

10

Voorkant
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CW40 - Transporthulp

GEEN SOKKEL

Om de koeler van de pallet te tillen,
brengt u de transportwielen en de
pallethulp aan.
Draai de pootjes omlaag om de koeler
op te tillen.

Zet de koeler vast
met 4 schroeven in
elke hoek van het
frame.

Na het weghalen van de pallet draait u de
pootjes weer omhoog.
Til de koeler ietsjes op via de stelpoten
zodat u de pallethulp kunt verwijderen.

MET SOKKEL

Zet de koeler vast
met een beugel
aan de voor- en
achterkant en met
4 bouten in elke
hoek.
49,5

Om de koeler van de pallet te tillen,
brengt u de transportwielen en de
pallethulp aan.
Draai de pootjes omlaag om de koeler
op te tillen.

Na het weghalen van de pallet draait u de
pootjes weer omhoog.
Til de koeler ietsjes op via de stelpoten
zodat u de pallethulp kunt verwijderen.

Buitenafmetingen incl. verpakking
Geen sokkel

Met sokkel

Hoogte
Breedte

Posities stelpoten (GEEN SOKKEL)
49,5

Diepte

Posities stelpoten (MET SOKKEL)
12
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237,5

CW60 - Afmetingen

Bovenkant

Omschrijving
Verwijderbare voordeur
Verwijderbare achterdeur
1586,45

Display
Verwijderbaar linker
zijpaneel
Verwijderbaar rechter
zijpaneel
Ingang koelwater
(1" 1/2 gas female)
Uitgang koelwater
(1" 1/2 gas female)

Voorkant

Rechterkant

Achterkant

Voeding
(A & B feed)
Datakabels

237,5

Condensafvoer

Achterkant

Voorkant

Onderkant
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CW60 - Transporthulp

GEEN SOKKEL

Om de koeler van de pallet te tillen,
brengt u de transportwielen en de
pallethulp aan.
Draai de pootjes omlaag om de
koeler op te tillen.

Zet de koeler vast
met 4 schroeven in
elke hoek van het
frame.

Na het weghalen van de pallet draait u de
pootjes weer omhoog.
Til de koeler ietsjes op via de stelpoten
zodat u de pallethulp kunt verwijderen.

MET SOKKEL

Zet de koeler vast
met een houder
aan de voor- en
achterkant en met
4 bouten in elke
hoek.
49,5

Om de koeler van de pallet te tillen,
brengt u de transportwielen en de
pallethulp aan.
Draai de pootjes omlaag om de
koeler op te tillen.

Na het weghalen van de pallet draait u de
pootjes weer omhoog.
Til de koeler ietsjes op via de stelpoten
zodat u de pallethulp kunt verwijderen.

Buitenafmetingen incl. verpakking
Geen sokkel

Met sokkel

Hoogte

Positie stelpoten (MET SOKKEL)
82,5

Breedte
Diepte

Positie stelpoten (MET SOKKEL)
16
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VOLG ONS OP
minkels.com
youtube.com/c/minkelshq
twitter.com/minkels_hq
facebook.com/minkels
linkedin.com/company/minkels

MINKELS HEADQUARTERS & INTERNATIONAL
Eisenhowerweg 12
Postbus 28
5460 AA Veghel
t. +31 (0)413 311 100
info@minkels.com
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