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Actieve koeling 
Het portfolio kent actieve koelapparatuur op basis van  

H2O (water) en                                     
              DX (koudemiddel)  
                  Deze producten worden typisch als frames tussen de 19-inch racks geplaatst

Minkels biedt een breed scala aan flexibele en 
energiezuinige koelingsoplossingen om de best 
mogelijke datacenteroplossing in alle omstandigheden 
voor elke situatie te bieden. Of het nu gaat om een kleine 
serverruimte of een groot datacenter, nieuw te bouwen of 
bestaande kantoorgebouwen, hoge of lage capaciteit per
rack of lucht- of waterkoeling. U kunt een keuze 
maken uit ons standaard koelingsassortiment:                                
www.minkels.com/nl/downloads, maar heeft u behoefte 
aan meer flexibiliteit? Dan biedt Minkels de mogelijkheid 
voor een mass customised koelingsoplossing. Deze 
producten zijn opgebouwd uit bouwstenen die u kunt 
combineren en integreren tot een passende oplossing 
voor uw datacenter en/ of serverruimte. 

Neem contact op met onze afdeling sales support of uw 
account manager en wij configureren de oplossing die het 
beste bij uw situatie past:
E. sales@minkels.com
T. +31 (0)413 311 191

Het portfolio bestaat uit zowel passieve als actieve 
systemen voor het koelen of optimaliseren van koeling 
van uw kostbare IT-apparatuur. De toepassingen van 
deze producten zijn divers. 

In deze datasheet bespreken we de actieve  
koelproducten! Dit betekent dat de oplossingen 
actieve componenten bevatten (zoals airconditioning, 
ventilatoren, enz.).

H2O
Minkels biedt een compleet ‘row-based cooling’ portfolio. Deze ‘row-based’
koelunits worden geplaatst tussen de 19-inch (server)racks en bieden op zeer
efficiënte en flexibele wijze betrouwbaar koelvermogen. Aangevuld met het
totale Minkels-portfolio ontstaat een ‘state of the art’ totaaloplossing.

Waarom row-based koeling?
Row-based koeling heeft de afgelopen jaren in serverruimtes en datacenters
een grote vlucht genomen. Er zijn dan ook een aantal fundamentele voordelen
van dit type koeling ten opzichte van de traditionele koeling middels verhoogde
vloer en ruimte airconditioners (CRAC’s).

• De IT-apparatuur (warmtebron) en koelinstallatie staan veel dichter bij elkaar.
   Hierdoor worden de koelluchtdistributiepaden flink verkort. Dit resulteert in
   een fors lager energieverbruik voor de ventilatoren.

• De koellucht wordt beter verdeeld in het te koelen volume. Dit resulteert
   in een hogere betrouwbaarheid van de koelinstallatie en minder kans op
   ‘hotspots’.

• Schaalbaarheid / uitbreidbaarheid. De koelinstallatie kan eenvoudig
   meegroeien met het werkelijk benodigde koelvermogen. Er hoeft alleen
   geïnvesteerd te worden als er ook daadwerkelijk noodzaak is.

• Compacte bouwwijze doordat een verhoogde vloer niet noodzakelijk is.

• Row-based koeling biedt ook in bestaande situaties nieuwe mogelijkheden.
   Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van high-density zones in een
   datacenter ontworpen voor low-density toepassing. Veel (wat oudere)
   datacenters constateren dat de bestaande koelinstallatie niet geschikt is voor
   het plaatsen van de laatste generatie IT-apparatuur. Dit heeft natuurlijk alles    
   te maken met de verdere toename van het energieverbruik per rack.

Als endorser van de European Code of Conduct voor Datacenters heeft
Minkels een sterke focus op het minimaliseren van het energieverbruik
van haar producten. Zodoende zijn bijvoorbeeld alle H2O koelunits voorzien 
van geregelde, energiezuinige ventilatoren, proportioneel geregelde 
waterkleppen, geoptimaliseerde interne luchtstromen en slimme
regeltechniek. 

Minkels maakt onderscheid in de volgende producten 

• H2O-316
• H2O-650

Actieve koeling H2O-316 en H2O-650



H2O-316 
De H2O-316 heeft een koelcapaciteit van 16 kW (TW,in = 12°C , TW,uit = 18°C. 
TL, Retour = 35°C, 30% RV). Deze producten worden typisch toegepast in kleine 
en middelgrote serverruimtes. Hierbij krijgt de klant tegen aantrekkelijke 
investeringskosten een betrouwbare IT-koeloplossing.

Eigenschappen
• Productspecifiek ontworpen voor het koelen van IT-apparatuur.
• Gunstige prijs-prestatieverhouding.
• Voor elke situatie of vermogen is er een oplossing.
• Compacte bouwwijze waardoor gebruik zonder verhoogde vloer mogelijk is. 

H2O-650
De H2O-650 heeft een koelcapaciteit met 50kW (H2O-650: TW,in = 12°C , TW,uit = 18°C. 
TL,Retour = 40°C, 20% RV). Door de nog steeds toenemende energiedichtheid per rack 
heeft Minkels ervoor gekozen om op de footprint van een serverrack een vermogen 
van 50kW te leveren. De H2O-650 is hiermee geschikt voor grote serverruimtes en 
datacenters. Door de standaard afmeting leent dit product zich daarnaast prima om 
in bestaande datacenters lokale energieverdichting te ondersteunen (high density 
zones).

Eigenschappen
• Hoog vermogen op een kleine footprint.
• Afmetingen zijn identiek aan een serverrack.
• Lay-out van de ruimte hoeft niet specifiek te worden aangepast aan de   
   koelapparatuur.
• 3-fase voeding ter vereenvoudiging van de elektrische balancering in het stroomnet.
• Mogelijkheid tot het toepassen van bevochtiging.
• Mogelijkheid tot het meten/weergeven van het werkelijk geleverde koelvermogen.
• De ventilatoren kunnen onafhankelijk van elkaar een variabele snelheid aannemen.

H2O–316 H2O–316 H2O–316

H2O–Luchtfilter

H2O–650 H2O–650H2O–650
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Max. luchtdebiet m3/h 4400 8400

Max. luchtdebiet – met luchtfilter m3/h 3800 8100⁷

Filter klasse G3 (optioneel) G3 (G4 - optioneel)

Filter type zig - zag

Ondersteunde luchtstroom opstellingen open/ closed/ hybrid loop open loop

Vervuilde luchtfilter indicatie dP sensor dP sensor

Elektrische specificaties

Stroomverbruik W 950 1500

Elektrische voeding V/ph/
Hz

230/1/50-60 400/3/50-60

Aansluiting op unit C14 Bedraad

Dual power-feed Ja

Kabel aansluiting CEE/SCHUKO/C13/bedraad n.v.t.

Kabellengte m 4 n.v.t.

Monitoring and Control

Temperatuur sensoren voorzijde 2 3

Temperatuur sensoren achterzijde 2 3

Luchtvochtigheid sensor (achterzijde) Ja Ja

Ventilator snelheid indicator Ja

Waterdebiet sensoren - Optioneel

Water temperatuur sensoren - Optioneel

Modbus – RTU RS-485 Ja Ja

Modbus – TCP-IP Optioneel Optioneel

SNMP – HTTP Optioneel Ja

I/O’s (droogcontacten) 9 9

1 Koelcapaciteit bij de volgende specificaties: 
   H2O-316: TW,in = 12°C ,  TW,uit = 18°C. TL,Retour = 35°C, 30% RV
  H2O-650: TW,in = 12°C ,  TW,uit = 18°C. TL,Retour = 40°C, 20% RV
2  ASHRAE, 2012, Klasse A1 - A4
3 2400 mm alleen leverbaar voor H2O-650 
4 Product wordt geleverd als pakket. Lokale assemblage vereist.
5 3-weg klep beschikbaar op project basis voor de H2O typen 316 en 650.
6 Tin refereert naar de inlaat temperatuur voor de IT-apparatuur. dT refereert naar 
 het temperatuur verschil van de lucht tussen de voorzijde en achterzijde van de apparatuur.
7 Gemeten met een G3 luchtfilter

H2O - SPECIFICATIES
Algemene specificaties H2O-316 H2O-650

Standaarden/ Richtlijnen CE – EN60950 – EN61000
ROHS

Kleur RAL 7047 (grijs) / RAL 9011 (zwart)

Totale koelcapaciteit¹ kW 16 49,3

Netto koelcapaciteit kW 15,0 47,8

Regeling koelcapaciteit Traploos 0 – 100%

Luchtinlaat temperatuur IT Hardware² °C 18-27

Max. toegestane lokale luchtvochtigheid 13°C dauwpunt (bijv. van 35% tot 100%)

Koelmedium Water/ Water-Glycol

Display type LCD - Grafisch display LCD 64*128, achtergrondverlichting d.m.v. LEDs, kleur wit/blauw

Geluidsniveau dB(A) 69,5

Afmetingen & Gewicht

Hoogte mm 2000/ 2075/ 2200/ 2275 / 2400³

Breedte mm 300 600

Diepte mm 1000/ 1100/ 1200 1000/ 1100/ 1200

Gewicht (leeg) kg ±180 ±350

Volledig gemonteerd geleverd Ja Ja

Waterzijdige specificaties

Aanbevolen min. water 
inlaat   temperatuur

°C 12

Max. waterhoeveelheid l/min 65 140

Max. drukverlies bar 0,9 0,8

Max. bedrijfsdruk bar 8,0 8,0

Waterklep type⁵ 2 – weg proportioneel

Wateraansluiting inch 1,0 1,5

Waterleiding aansluiting type DN 25, PN 30 interne draad DN 40, PN 16 interne draad

Leiding aansluitingen Boven & onder Boven & onder

Waterhoeveelheid l 11,5 15,0

Condens aansluiting Ø16mm – flexibele slang Ø16mm – flexibele slang

Luchtzijdige specificaties

Aantal ventilatoren 5 3

Ventilator type AC EC

Variabele snelheid Ja Ja

Stroomverbruik/ ventilator W ±180 ±480

Hot Swappable Ja

Vervanging zonder gereedschap Nee Nee

Redundantie in unit Nee Nee

Zone regeling Nee Ja

Regeling parameters⁶ Tin – dT

Ontvochtigings regeling Ja Ja

Bevochtiger Nee Optioneel
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DX
DX is dé modulaire koeloplossing voor kleine serverruimtes. Het is een makkelijk 
te installeren, energie-efficiënte koeloplossing. Het product is bedoeld om op 
een professionele en betrouwbare wijze uw IT-apparatuur te koelen. Het is door 
precisiekoeling een veel beter alternatief dan traditionele comfort koeling. DX is 
ontworpen voor MKB-bedrijven of grotere organisaties met decentrale serverruimtes 
en SER’s. Deze koeloplossing is geschikt om tussen de 19-inch racks te plaatsen. Dit is 
op vele manieren te realiseren. De koellucht wordt direct bij uw kostbare IT-apparatuur 
gebracht. Het is niet noodzakelijk een verhoogde vloer te installeren. DX wordt 
aangeboden met 11 - 14 - 22 kW koelvermogen.

De voordelen van DX
• Precisie airconditioning
• Schaalbare capaciteit
• Verhoogde vloeren niet vereist
• Integreert perfect in rackrijen, cold en hot aisle containments
• Kan alle gebruikelijke luchtstroompatronen aan

Het DX systeem bestaat uit een indoor en outdoor unit. De indoor unit wordt geplaatst 
in de serverruimte en door middel van koeltechnisch leidingwerk gekoppeld aan de 
outdoor unit. Deze leidingen zijn zowel aan de onderzijde als aan de bovenzijde van de 
indoor unit aan te sluiten. Dit geeft grote flexibiliteit bij het indelen van de ruimte. Het 
systeem kan op drie verschillende manieren toegepast worden: closed loop, open loop 
en hybrid loop.

Outdoor unit
De compacte DX outdoor unit maakt gebruik van een energiezuinige invertergeregelde 
compressor. De inverter compressor heeft een lage aanloopstroom waardoor u geen 
last heeft van piekbelasting van het net. De energiezuinige compressor past zijn 
frequentie en daardoor de koelcapaciteit voortdurend aan op de werkelijk benodigde 
koelcapaciteit. Daardoor is deze oplossing veel efficiënter en zorgt het systeem ervoor 
dat er geen temperatuurschommelingen in uw serverruimte zijn. De DX outdoor unit 
maakt bovendien gebruik van het energiezuinige koudemiddel R410A.   

                

KENNIS EN ERVARING
Minkels heeft uitgebreide kennis
en ervaring opgebouwd met het
implementeren van row-based
cooling in serverruimtes en
datacenters. Wij helpen u uiteraard
graag met het maken van de juiste
product en ontwerpkeuzes. Het
Minkels verkoop- en serviceteam is
u graag van dienst! Aarzel niet om
contact met ons op te nemen.

E. sales@minkels.com
T. +31 (0)413 311 191

LUCHTSTROMEN

Closed loop  oplossing
In een closed loop oplossing worden de luchtstromen van de indoor unit direct in de naastgelegen 19-
inch racks gebracht. Hierbij onttrekt de indoor unit de warme lucht direct van de IT-apparatuur en voert 
die als koude lucht terug naar de voorzijde. Er ontstaat geen luchtuitwisseling met de ruimte waarin de
opstelling staat. Het systeem maakt het mogelijk de koelcapaciteit te verdelen over meerdere racks. 

Open loop  oplossing
In een open loop oplossing wordt de koellucht direct buiten de racks in de ruimte gebracht. De module 
onttrekt de warme lucht aan de ruimte (warme gang) en voert die als koude lucht terug naar de voorkant 
(koude gang) van de kast. Voor optimaal resultaat is het raadzaam hierbij het Minkels aisle containment 
systeem toe te passen. 

    

Hybrid ‘Cold’ loop  oplossing
Deze oplossing is een combinatie van een closed loop en een open loop oplossing. De warme lucht wordt 
op dezelfde wijze als bij een closed loop oplossing aan de kast onttrokken, dus rechtstreeks vanaf de 
achterkant van het rack. Deze warme lucht wordt gekoeld in de DX-module en op dezelfde manier als bij 
een open loop oplossing aan de voorzijde van de racks gepresenteerd. Ook bij deze configuratie levert het 
toepassen van een Minkels aisle containment besparingen op. Het is daarnaast mogelijk de luchtstromen 
volledig om te keren. Er ontstaat dan een hybrid ‘hot’ loop oplossing. 
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1  Bij nominale condities: Buitentemperatuur 35°C.
 Retourlucht 35°C / 25% RV.
2  ASHRAE, 2012, klasse A1 - A4
3  Tot buitentemperatuur 35°C is de maximale compressorsnelheid 100%. Tussen 35°C en 43°C zal deze worden gereduceerd.
 Zie de MHI-handleiding voor benodigde aanvullende informatie.
4  Filters zijn optioneel verkrijgbaar voor open loop configuraties.
5  Zowel vloeistofleiding als gasleidingen isoleren. Aansluiten is zowel mogelijk vanaf de boven- als de onderkant van het indoor unit.
 Zie handleidingen voor benodigde aanvullende informatie.
6  Kunststof slang.
7  Let op hoogteverschillen tussen de binnen- en buitenunit. Zie de MHI-handleiding voor benodigde aanvullende informatie.
8  Bij outdoor unit boven indoor unit.
9  Zowel vloeistofleiding als gasleidingen isoleren. Zie handleidingen voor benodigde aanvullende informatie.
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SPECIFICATIES INDOOR UNIT
Aantal ventilatoren stuks 5
Max. luchtdebiet
   open loop i.c.m. luchtfilter m³/h 3800
   closed loop m³/h 4400
Max. vermogen per ventilator
   AC ventilator Watt 180
Max. stroom per ventilator
   AC ventilator A 0.83
Elektrische voeding indoor unit V/ph/Hz 230/1/50-60, powered by outdoor unit
Opgenomen vermogen Watt 950
Filter klasse en aantal⁴ - EU3, 3 pcs
Warmtewisselaar:
   oppervlak m² 0.40
   materiaal - Koperen pijpen / aluminium lamellen
Afmetingen indoor unit:     
   breedte mm 300
   hoogte mm 2000 (41HE) / 2075 / 2200 (46HE) / 2275
   diepte mm 1000 /  1100 / 1200
Gewicht indoor unit (leeg) kg 170
Geluidsniveau dB (A) 71
Leiding aansluitingen indoor unit⁵
   vloeistofleiding inch 1/2” SAE
   gasleiding inch 3/4” SAE
   condensafvoer⁶ mm Ø16 (buitendiameter)

DX – SPECIFICATIES unit DX11 unit DX14 unit DX22
Totale koelcapaciteit¹ kW 11 14 22
Netto koelcapaciteit kW 10,1 13,1 21,1
Regeling koelcapaciteit traploos van ca. 30% tot 100%
Lucht inlaat temperatuur IT apparatuur² °C 18 - 27
Max. toelaatbare lokale luchtvochtigheid 13°C dauwpunt (bv. 35% bij 30°C)
Toepassingsgebied buitentemperatuur³ °C -15 tot +43°C
Type koudemiddel - R410A

SPECIFICATIES OUTDOOR UNIT unit DX11 unit DX14 unit DX22
Afmetingen outdoor unit:     
   breedte 970 970 970
   hoogte 845 845 1300
   diepte 370 370 370
Netto gewicht outdoor unit 74 74 122
Koudemiddel inhoud 3.8 3.8 5.4
Koudemiddel voorvulling tot max. leidinglengte 30
Max. leidinglengte⁷ 50 50 70
Max. hoogteverschil tussen outdoor en indoor 
unit⁸

30 30 30

Leiding aansluitingen outdoor unit⁹
   vloeistofleiding 3/8” SAE 3/8” SAE 3/8” SAE
   gasleiding 5/8" SAE 5/8" SAE 7/8" SAE
Geluidsniveau 49 51 57
Stroom outdoor unit
   stroomverbruik 11.7 3.8 17.3 5.5 9.1
   LRA / maximaal verbruik 5 / 24 5/ 15 5 / 24 5/ 15 5 / 19
Elektrische voeding outdoor unit 230/1/

50-60
400/3/
50-60

230/1/
50-60

400/3/
50-60

400/3/
50-60

Max. opgenomen vermogen 2,66 2,55 3,94 3,70 6,24
Certifications EN378-2:2008+A1:2009+A2:2012

EN60335-1:2012
EN60335-2-40:2003+A11:2004+A12:2015+A1:2006+A2:2009+A13:2012
EN62233:2008
EN550014-1:2006+A1:2009+A2:2011
EN550014-2 :1997+A1:2001+A2:2008
EN55022:2010
EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009
EN61000-3-3:2008
EN61000-3-11:2000
EN61000-3-12:2011
EU No 206/2012
EN50581:2012
EN14825:2012
EU No327/2011
CE
RoHS 2
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