Datum Data Centres selecteert Minkels VED-systeem
voor zijn faciliteiten in de regio van Londen
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Het Datum-datacenter in Farnborough (Datum
FRN1), aan de rand van Londen, bestaat
uit zeer veerkrachtige 2N-faciliteiten met
geavanceerde beveiliging en een beschikbare
capaciteit van meer dan 1.000 colocatieracks.
Adiabatische koeling en diverse andere unieke
functies in deze bedrijfskritische faciliteiten
zorgen voor operationele topkwaliteit en voor
een maximale energie-efficiëntie, met een
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VariCondition® Vertical Exhaust Duct en voor
diverse andere datacenterproducten van Minkels.
“De flexibiliteit van dit systeem en de uitstekende
integratie met alle andere datacenteronderdelen
is erg indrukwekkend”, aldus Gartner. “We
hebben gewoon een bouwpakket met modulaire
componenten binnengekregen, dat de Minkels-
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de eigenschappen van het gebouw maakten dit

De technische resultaten zijn ook erg goed; er
is geen enkele hotspot en de PUE is erg laag. De
Minkels-producten hebben bijgedragen aan de
uitstekende veerkracht van onze faciliteiten en
aan een betere kostenefficiëntie.”
Garner vertelt ook dat het bestelproces bij
Minkels erg eenvoudig is, met een systeem voor
offertes op maat en voorspelbare prijzen. “Ik heb
dit nog nooit eerder gezien. Om bestellingen te
doen hoef je niet te bellen of te wachten op een
reactie. Je voert gewoon de productspecificaties
in in het systeem, en vervolgens wordt je product
op maat geproduceerd en geleverd. Het is heel
betrouwbaar, met een snelle doorlooptijd, zeer
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