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 Y Η εταιρεία EcoCooling ιδρύθηκε το έτος 2002 και σε 
μικρό χρονικό διάστημα εξελιχθηκε στον 
μεγαλύτερο κατασκευαστή Συστημάτων  Ψύξης με 
εξάτμιση στο Ηνωμένο Βασίλειο.Παγκοσμίως έχει 
εγκαταστήσει περισσότερα απο 3.000 Συστήματα 
ψύξης.

 Y Με έδρα το Suffolk διαθέτει χώρους παραγωγής και 
αποθήκευσης 1.500m2 οπου παράγονται τα 
εξειδικευμένα Συστήματα ψύξης “ECT”.

 Y Εξελίσει πρωτοποριακούς πιστοποιημένους 
Αυτοματισμούς για την χρήση των προιόντων 
Αδιαβατικής Ψύξης σε χώρους ΙΤ.Το τμήμα έρευνας 
και ανάπτυξης έχει ενσωματώσει σε όλα τα 
προιόντα τις πλέον σύγχρονες Τεχνολογίες και 
διασφαλίζει οτι οι πελάτες της θα ωφελούνται απο 
καινοτόμες λύσεις για την ψύξη και αερισμό των 
χώρων τους.Η προσήλωση στην καινοτομία έχει 
οδηγήσει την EcoCooling στην απόκτηση σειράς 
Πατενταρισμένων προιόντων για τεχνολογίες 
χρήσης φρέσκου αέρα.

 Y Ο προσεγμένος σχεδιασμός των εγκαταστάσεων και 
η εμπειρία απο διαφορετικές βιομηχανικές 
εφαρμογές ανοίγει νέες προοπτικές για εμάς τους 
συνεργάτες και τους πελάτες μας για την δυνατόν 
καλύτερη αξιοποίηση της τεχνολογίας EcoCooling.

 Y Τα προιόντα και τα συστήματα ελέγχου της 
EcoCooling έχουν σχεδιαστεί και εφαρμόζονται σε 
σε όλο το εύρος των εταιρειών ΙΤ.Οι συνήθεις 
εφαρμογές αφορούν data centres , UPS  και 
τηλεπικοινωνίες.

 Y Στο EcoCooling You Tube Channel υπάρχει διαθέσιμο 
υλικό οπως παρουσίαση εφαρμογών , σεμινάρια , 
μαρτυρίες πελατών.

 Y Τόσο οι αντιπρόσωποι μας στην Ελλάδα όσο και το 
τμήμα πωλήσεων της εταιρείας μας στην Μ. 
Βρετανία είναι διαθέσιμοι να συζητήσουν την 
εφαρμογή σας.

Αυτοματισμοί Τα Συστήματα Ελέγχου 
των ψυκτων CREC (Computer Room 
Evaporative Cooling)

διαθέτουν διάφορες λειτουργίες που 
επιλέγονται αυτόματα ανάλογα με τις 
τρέχουσες συνθήκες θερμοκρασίας και 
Υγρασίας τουΠεριβάλλοντος.

Διασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο την 
μέγιστη ψυκτική απόδοση και ενεργειακή 
οικονομία των ψυκτών.

Αερισμός : ανεμιστήρες χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης ψύχουν με 
φρέσκο αέρα περιβάλλοντος τον χώρο 
εκτοπίζοντας την θερμότητα εξω απο 
αυτόν.

Ρύθμιση Θερμοκρασίας : το Σύστημα 
Ελέγχου των ψυκτων  CREC αναμιγνύει 
αυτόματα ζεστό αέρα ανακυκλοφορίας 
με φρέσκο κρύο αέρα απο το περιβάλλον 
διασφαλίζοντας σταθερή θερμοκρασία 
προσαγωγής  στον χώρο.

Αδιαβατική Ψύξη : τις ζεστές ημέρες 
οι κυψέλες(cooling pads) του ψύκτη 
διαβρέχονται με νερό και λειτουργούν 
ως εναλλάκτες νερού-αέρα .Ο ζεστός 
ατμοσφαιρικος  αέρας που ερχεται σε 
επαφη με τις κυψέλες ψύχεται χωρις να 
συμπαρασύρονται σταγονίδια νερού.

Η επιθυμητή θερμοκρασία επιτυγχάνεται 
χωρίς να χρειαστεί να παραχθεί ψύξη 
μέσω κατανάλωσης μηχανικού εργου

Πλεονεκτήματα απο την χρήση 
Αμμεσης Αδιαβατικής Ψύξης

 Y + καμμία χρήση ψυκτικώνυγρών.Η 
διαδικασία ψύξης είναι το αποτέλεσμα 
μιας φυσικής διεργασίας.

 Y + χαμηλό λειτουργικό κόστος.Χαμηλό 
κόστος συντήρησης.

 Y + χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.Μικρό 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

 Y +εκμεταλλεύεται στον μέγιστο βαθμό 
δωρεάν ψύξη που προέρχεται απο το 
περιβαλλον

Πλεονεκτήματα απο την χρήση των 
προιόντων  EcoCooling

 Y εμπειρία και καινοτομία στις εφαρμογές 
με αέρα του περιβάλλοντος και 
αντίστοιχων αυτοματισμών.

 Y  πλήρης και χωρίς κόστος τεχνική και 
συμβουλευτική υποστήριξη 

 Y ολοκληρωμένες  τεχνικές λύσεις 
αποτελούμενες απο μικρότερα  
τυποποιημένα συστήματα που μειώνουν 
το κόστος της επένδυσης.

 Y προηγμένα Συστήματα Αυτοματισμού

 Y πατενταρισμένα προιόντα και 
αυτοματισμοί.

 Y σειρά προιόντων για τοποθέτηση σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

 Y ολα τα εξαρτήματα και οι ψύκτες ειναι 
κατασκευασμένα στην Μ.Βρετανία και 
ειναι ετοιμοπαράδοτα.

 Y δυνατότητα απομακρυσμένης τεχνικής 
υποστήριξης στο οποιοδήποτε μέρος 
της νησιωτικής και ηπειρωτικής 
Ελλάδας.

Μια χαμηλού κόστους 

EcoCooling Ενεργειακά Αποδοτικές Τρόπος  Λειτουργίας των  
Τεχνολογίες Ψύξης και Αερισμού της EcoCooling
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ο PUE της εγκατάστασής μας βελτιώθηκε απο ενα υψηλού κόστους  4 σε ενα πολύ 
ανταγωνιστικό 1,08.Συνήθως η άσκηση υπεύθυνης περιβαλλοντικής πολιτικής 
αυξάνει το κόστος.Ομως εμείς διασφαλίσαμε άτοκο δάνειο με την έννοια οτι 
μπορέσαμε να αγοράσουμε και να λειτουργήσουμε το Σύστημα εχοντας μείωση 50% 
στα τιμολόγια του ρεύματος.Μετά απο 2 χρόνια που θα έχει αποπληρωθεί το δάνειο 
, η εξοικονόμηση απο την ενέργεια  θα εκτιναχτεί στο 90%
Mark Smith - Technical Director, S3 

αποδοτική εναλλακτική λύση για ψύξη  



Tρόπος Λειτουργίας του Συστήματος 
EcoCooling:

 Γενικές Αρχές

1.Ο φρέσκος Αέρας εισέρχεται στο 
Σύστημα μέσα απο πρόφιλτρα κλασσης 
EU4 και ψυκτικά στοιχεία (pads) 
series:“Munters CELdek” 

2. κατά την διάρκεια της θερμής 
περιόδου ο ψύκτης ψύχει τον 
εισερχόμενο αέρα απο το περιβάλλον  
έως το σημείο ρύθμισης.

3. κατά την διάρκεια του χειμώνα ο 
εξερχόμενος ζεστός αέρας αναμιγνύεται 
με κρύο φρέσκο αέρα.

4. η προσαγωγή και η απόρριψη 
του αέρα γίνεται μe ανεμιστήρες 
χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και 
ηλεκτρονικά ρυθμιζόμενων στροφών.

5. πατενταρισμένα συστήματα ελέγχου 
μετρούν και ελέγχουν την παροχή του 
αέρα και τις θερμοκρασίες εισόδου , 
εξόδου.

6.τα συστήματα ελέγχου προσαρμόζουν 
αυτόματα την παροχή του αέρα στις 
ανάγκες της ψύξης

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ECT)για 
Εσωτερικούς χώρους.
Συμπαγείς & ευέλικτες λύσεις

 Y Η σειρά ψυκτών ECT εχει σχεδιαστει 
για τοποθέτηση στους εσωτερικούς 
χώρους.Υπάρχουν διάφορες  επιλογές 
ως προς τον τρόπο παροχής του αέρα.
Οπως ελεύθερα στον χώρο , μέσω 
καναλιών , μέσω ψευδοπατώματος.

 Y Ανησυχείτε  για την πρόσβαση στον 
χώρο?Κανένα πρόβλημα.Το μοντέλο 
ECT5400 χωράει μέσα απο μια 
μονόφυλλη πόρτα.

 Y Για να μην υπάρχει καμμιά ανησυχία 
ολα τα μοντέλα είναι εφοδιασμένα με 
έξυπνο σύστημα ανίχνευσης 
διαρροών και συναγερμό.

 Y Οι μονάδες ECT μπορούν να 
παραδοθούν με ενσωματωμένο 
υγραντήρα για την διασφάλιση της 
απαιτούμενης σχετικής υγρασίας.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ECP)για 
ΕΞωτερικούς χώρους.
Δοκιμασμένη & Αποτελεσματική 
Τεχνολογία
Από την εμπειρία περισσότερων των 
3.000 εφαρμογών σε διαφορετικές 
χώρες η σειρά ψυκτών ECP μπορεί να 
τοποθετηθεί σε εξωτερικούς αλλά και 
σε εσωτερικούς χώρους κτιρίων.Στην 
standart έκδοση η παροχή του αέρα 
βρίσκεται στην κάτω πλευρά του ψύκτη 
Υπάρχουν και εκδόσεις με παροχή αέρα 
απο την πάνω πλευρά ή απο τις πλαινές 
επιφάνειες. 

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Στον πίνακα υπάρχει η πλήρης σειρά 
των ψυκτών και η ψυκτική ισχύς για 
διάφορες θερμοκρασιακές διαφορές ΔΤ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Καλέστε μας ή ζητήστε να σας 
επισκεφθούμε για μια σύντομη μελέτη 
σκοπιμότητας

ψυκτικό φορτίο(kW)

προιόν ονομαστική παροχή 
αέρα (m3/hr)

ΔT=5°C ΔT=10°C ΔT=15°C

ECT5400 5,400 10 19 29

ECT10800 10,800 19 38 58

ECP 60-02 (4-sides) 12,600 22 45 67

ECP 60-02 (3-sides) 9,600 17 34 50

ECP 60-01 18,000 38 64 96

Η τοποθεσία που έχουμε τις δραστηριότητές μας εχει περιορισμένες δυνατότητες  
διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.Η εντυπωσιακή μείωση των αναγκών σε ηλεκτρική 
ενέργεια για την ψύξη των χώρων μας εδωσε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε 
το απόθεμά της για παραγωγικούς σκοπούς 
Jim Nesbitt - Sales Director, Blue Chip 

Αξιόπιστες λύσεις αερισμού  EcoCooling  ΨΥΞΗ & ΑΕΡΙΣΜΟΣ
και ψύξης με εξάτμιση ΠΡΟΙΟΝΤΑ
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ASHRAE : αν και επιτρέπει  θερμοκρασίες 
15-32 dg.C.

Εχει παρατηρηθεί οτι οι ανεμιστήρες των 
servers καταναλώνουν περισσότερο ρεύμα 
σε θερμοκρασίες ανω των 25 dg.C.

EcoCooling: τα συστήματά της μπορούν 
να παρέχουν ολο το έτος αέρα με 
θερμοκρασίες κάτω των 25dg.C.  με 
απόκλιση 

(+/-1dg.C.) και κατά ένα μεγάλο ποσοστό 
του έτους ο παροχικός αέρας φτάνει τους 
16dg.C. 

ASHRAE: επιτρέπει εύρος τιμών σχετικής 
υγρασίας μεταξύ 20% - 80%

Χαμηλό ποσοστό υγρασίας μπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροστατική εκκένωση.

Υψηλό ποσοστό υγρασίας μπορεί σε 
συνδυασμό με ρύπανση να δημιουργήσει 
διάβρωση.

EcoCooling: CREC συστήματα ελέγχου 
μπορούν αυτόματα να ενεργοποιήσουν 
backup συστήματα αν τα είπεδα υγρασίας 
ξεπεράσουν τα προβλεπόμενα όρια.

EcoCooling: τα προιόντα της 
χρησιμοποιούν φρέσκο αέρα.Είναι 
απαραίτητο τόσο το σημείο μίξης όσο 
και το σημείο προσαγωγής αέρα να είναι 
εφοδιασμένα με φίτρα κατ ελάχιστον της 
κλάσσης G4/EU4.

EcoCooling :  προσφέρει σειρά φίλτρων 
έως και κλάσσης F7/EU7 που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με τους 
ψύκτες. 

Free Cooling είναι εκείνη η μέθοδος που αξιοποιεί αέρα περιβάλλοντος χαμηλής 
θερμοκρασίας για να μειωθούν οι ανάγκες  επιπρόσθετων ψυκτικών φορτίων.Οταν 
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος βρίσκεται κάτω απο την επιθυμητή θερμοκρασία 
προσαγωγής του αέρα ,τότε το Σύστημα CREC μπορεί να αξιοποιεί τις λειτουργίες 
Αερισμού και Ανάμιξης (Ventilation & Attemperation).Τις θερμές ημέρες ο ψύκτης  
χρησιμοποιεί την λειτουργία της Αδιαβατικής ψύξης για να ψύξει τον εισερχόμενο αέρα 
εως το επιθυμητό σημείο ρύθμισης.

EcoCooling CREC Συστήματα Ελέγχου και Ψύκτες(άμεσης αδιαβατικής ψύξης) μπορούν να 
αξιοποιήσουν μεγάλο εύρος καιρικών συνθηκών  για λειτουργία σε Free Cooling.

Ο αριθμός των ημερών λειτουργίας σε Free 
Cooling εξαρτάται από τις  
καιρικέςσυνθήκες και την απαιτούμενη 
θερμο-κρασία προσαγωγής του αέρα. 

 Y τοποθεσίες με ψυχρό κλίμα  αυξάνουν 
τις δυνατότητες του Free Cooling

 Y υψηλότερες θερμοκρασίες 
προσαγωγής   Αυξάνουν τον αριθμό 
ημερών Free Cooling  

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
1.  Τοποθεσία: Αθήνα

 Θερμοκρασία προσαγωγής: 21°C

Ψύξη χωρίς χρήση νερού (free cooling) : 66%

Αδιαβατική Ψύξη: 34%

Ετήσια κατανάλωση νερού: 764 κ.μ

2. Τοποθεσία: Θεσσαλονίκη

 Θερμοκρασία προσαγωγής: 21°C

Ψύξη χωρίς χρήση νερού (free cooling) : 69%

Αδιαβατική Ψύξη: 31%

Ετήσια κατανάλωση νερού: 749 κ.μ

ASHRAE : στις Οδηγίες TCP9.9 της ASHRAE εμπεριέχονται όλα τα διεθνώς αποδεκτά 
περιβαλλοντικά πρότυπα για την λειτουργία των Data Centres.Θερμοκρασία , Υγρασία και 
επίπεδα Ρύπανσης εχουν αναγνωριστει ως σημαντικοί παράγοντες για τον σχεδιασμό ενος 
συστήματος ψύξης για server room ή data centre με φρέσκο αέρα.Οι λύσεις της EcoCooling 
βελτιστοποιούν τον βαθμό απόδωσης ψυκτικής ισχύος και προσφέρουν αποδεκτές συνθήκες  
για την μέγιστη διάρκεια του έτους.  

  ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ      ΥΓΡΑΣΙΑ                 ΡΥΠΑΝΣΗ

Εξοικονομίστε εως και 90% απο το κόστος 
Και συντηρείστε όλο τον χρόνο θερμοκρασίες κάτω απο Το Σύστημα Ελέγχου CREC της EcoCooling ειναι 100% συμβατό με τις απαιτούμενες 

συνθήκες ψύξης του χώρου απαιτώντας μόνο το 10% της ηλεκτρικής ενέργειας των 
Συστημάτων που λειτουργούν με βάση το φρέον.
Vic Henry - Technical Director, Blue Chip

“Δεν είχαμε ποτέ την πρόθεση να εκληφθούν τα προτεινόμενα εύρη τιμών και ως απόλυτα 
όρια για την θερμοκρασία και υγρασία στους χώρους IT.” –ASHRAE 2011 

ΙΤ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΨΥΞΗ
ΟΔΗΓΙΕΣ
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Αποτελεσματική αξιοποίηση της Ενέργειας 
Free Cooling



Φιλτράρισμα

Οταν χρησιμοποιείται φρέσκος αέρας στα Data Centre 
υπάρχει ο κίνδυνος της επιβάρυνσης/επιμόλυνσης  με 
σωματίδια και αέριους ρύπους.Η ποιότητα του φρέσκου αέρα 
για συγκεκριμένες τοποθεσίες μπορεί να επηρρεάσει την 
σκοπιμότητα χρήσης φρέσκου αέρα.Υπό νορμάλ συνθήκες 
η χρήση φίλτρων κλάσσης κατ ελάχιστον EU4/G4 είναι 
ασφαλής.

Προιόντα

Οι ψύκτες εσωτερικών χωρων (ECT) διαθέτουν απο την 
κατασκευή τους τυποποιημένες θέσεις οπου τοποθετούνται 
τα φίλτρα.Οι ψύκτες εξωτερικών χώρων (ECP) απαιτείται να 
διαθέτουν φίλτρα στους αεραγωγούς.Η EcoCooling διαθέτει 
σειρά φίλτρων έως και κλάσσης F7 που ενσωματώνονται 
εύκολα στα δικά της συστήματα

 Y Πρόφιλτρα  “jackets”

Καλύπτουν περιμετρικά την επιφάνεια των ψυκτών που 
τοποθετουνται σε εξωτερικούς χώρους .

 Y Φίλτρα τύπου Κασσέτας 

Τοποθετούνται στο κυκλωμα μίξης του αέρα

 Y Σακκόφιλτρα

Τοποθετούνται στον ψύκτη εσωτερικών χώρων ECT10800 και 
φιλτραρουν τόσο τον αέρα προσαγωγής όσο και τον αέρα 
ανακύλωσης.

 Διπλή φίλτρανση

 τα πρόφιλτρα τύπου “jackets” χρησιμεύουν για την 
αντιμετώπιση στερεών και αέριων ρύπων απο το περιβάλλον.
Συμπληρωματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και φίλτρα 
εντός των αεραγωγών ή ως πλάκες οροφής για τον αέρα 
ανακυκλοφορίας.

EC-ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ 

Electronically commutated  - Ανεμιστήρες ελεγχόμενων 
στροφών από μικροελεγκτή στροφών αντί για συνηθισμενους 
ΑC- Ανεμιστήρες.Η τεχνολογία αυτή προσφέρει τα εξής 
πλεονεκτήματα.

Βελτιωμένος Ελεγχος Στροφών

H Τεχνολογία EC ελέγχει και προσαρμόζει τις στροφές του 
ανεμιστήρα διαρκώς σύμφωνα με τις στιγμιαίες ανάγκες 
σε ψυκτικά φορτία..Τα συστήματα της EcoCooling εχουν 
σχεδιαστεί για να προκύπτουν ενεργειακά κέρδη και απο την 
μείωση των στροφών των ανεμιστήρων.

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας οταν υπάρχουν μερικά 
φορτία.

Η σχέση αριθμού στροφών και κατανάλωσης ενέργειας ειναι  
χ3 .Δηλαδή 50% μείωση των στροφών σημαίνει μείωση της 
αναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στο 1/8 της ονομαστικής. 
Η λειτουργία των ανεμιστήρων της EcoCooling στο 50% των 
στροφών σημαίνει εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατα 
85%.

Ολοι οι ψύκτες εσωτερικού χώρου παραδίδoνται με 
ανεμιστήρες τεχνολογίας EC .Εχουν σχεδιαστεί απο την Eco-
Cooling ειδικά για κάθε τύπο μηχανήματος.

Ολοι οι ανεμιστήρες τύπου EC είναι ετοιμοπαράδοτοι.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιτύχαμε να δουλεύουμε 
με PUE 1,15 στην διάρκεια του καλοκαιριού.
Αισθανθήκαμε οτι στέφθηκε με επιτυχία ένα πολύ 
απαιτητικό έργο που είχε στόχο PUE 1,2.
 Peter Essen - Data Centre Operations Manager, Aberdeen University

DATA CENTRES Συμπληρωματικά
ΜΕ ΒΡΑΒΕΙΑ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ  Προιόντα
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ενεργειακή Οικονομία σε Data Centre 

Η νέα τεχνολογία EC προσφέρει 

παγκοσμίου φήμης ακόμα και σε συνθήκες λειτουργίας μερικού φορτίου.



Οι πίνακες ελέγχου της EcoCooling αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα μιας επιτυχημένης εγκατάστασης 
ψύξης σε χώρους ΙΤ (CREC).Το στάνταρ Σύστημα Ελέγχου είναι της Crouzet ενώ το Software έχει 
δημιουργηθεί απο την ιδια την EcoCooling και έχει εξελιχθεί τα τελαυταία 10 χρόνια ωστε να 
προσφέρει την μέγιστη απόδοση τόσο στον τομέα της ενεργειακής οικονομίας οσο και στην 
λειτουργία των ίδιων των συστημάτων. 

Η EcoCooling έχει αναπτύξει ένα υπολογιστικό πρόγραμμα για την εκτίμηση της προβλεπόμενης 
εξοικονόμησης ενέργειας.Σε αυτό το πρόγραμμα υπεισέρχονται τα ιστορικά στοιχεία των τοπικών 
καιρικών συνθηκών καθώς και τα στοιχεία των ανεμιστήρων.Ανάλυση κόστους μπορεί να γίνει για 
κάθε είδους Data Centre και Telecoms room για τα περισσότερα μέρη του κόσμου.Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνείστε μαζί μας. 

Παράδειγμα απο Report εξοικονόμησης Ενέργειας

Απαίτηση Ψύξης (ΙΤ)  100kW

Απαιτούμενη Παροχή αέρα  8.3Kg/s or 7m3/s

∆T    12°C

Ενα ΙΤ με ισχύ 100 kW, με ένα ΔΤ 12°C απαιτεί μια παροχή αέρα 8.3ΚG/s ή  αντίστοιχα 7 m3/s. 

Τρέχοντα κόστη και απόδοση 

Τύπος συστήματος  AC  EcoCooling

Συντελεστής απόδοσης (COP) 2.0  27.0

Απαιτούμενη ηλ. Ισχύς (kW)  50  3.9

Επίδραση στο P.U.E.   0.5  0.04

Ετήσιες ώρες λειτουργίας = 8760hrs

Λειτουργικά έξοδα  AC   EcoCooling  Savings
Κατανάλωση ενέργειας (kWhr) 438,000   34,142   405,588
Κόστος ενέργειας (€)  43,800   3,416   40,599
Κατανάλωση νερού  (m3)  0   380   - 380
Κόστος νερού (€)   0   198   - 198

Συνολικό κόστος   43,800€   3,614€   40.186€

CO2    235 tonnes  18 tonnes  217 tonnes

PUE (Power Utilisation Efficiency)

Τα συστήματα CREC συνεισφέρουν σε νέα και υφιστάμενα κτίρια να επιτευχθούν τιμές PUE  μικρότερες απο 1,1.Οι ανεμιστήρες 
του αέρα είναι τα πιο ενεργοβόρα στοιχεία του συστήματος.Κινητήρες με ηλεκτρονική καθοδήγηση έχουν καθοριστικο ρόλο στην 
ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας.Η χρήση κινητήρων EC μειώνουν περαιτέρω την κατανάλωση ενέργειας που σημαίνει οτι 
τιμές PUE 1,05 είναι εφικτές σε ιδανικές συνθήκες περιβάλλοντος.

“Είμαστε εξαιρετικά ευχαριστημένοι με την απόδοση των EcoCoolers.Το σύστημα 
καταναλώνει 87% λιγότερη ενέργεια από το προηγούμενο Σύστημα DX και ο χωρος ΙΤ είναι 
τόσο κρύος όπως δεν ήταν ποτέ έως τώρα”.
Mark Jacobs, Facilities Manger, Talk Talk

 Y Πολλές επιλογές επικοινωνίας : To Modbus TCP/IP προσφέρει  εύκολη επικοινωνία      
με τα περισσότερα μεγάλα BMS.Ενας ενσωματωμένος VNV – SERVER επιτρέπει τον 
εξ αποστάσεως χειρισμό μέσω κινητού τηλεφώνου και Τάμπλετ.Τεχνική βοήθεια για 
την μετατροπή Data και SMTP logging κατόπιν ζήτησης.

 Y Ελαστικότητα : σε ολα τα συστήματα μπορεί να ενσωματωθεί η λειτουργία 
«fail-save” που προβλέπει την manual λειτουργία του συστήματος και λειτουργίες 
buckup ωστε  οι ανεμιστήρες να συνεχίσουν να λειτουργούν σε περίπτωση που 
«πέσει» το σύστημα αυτοματισμού.

 Y Εφεδρείες : ολα τα βασικά Αισθητήρια είναι διπλά σε αριθμό.Σε περίπτωση που 
βλάβης ενεργοποιείται αυτόματα το εφεδρικό κλασσικής τεχνολογίας σύστημα 
ψύξης.

 Y Συναγερμός : σε περίπτωση βλάβης ενημερώνεται αυτόματα το BMS.Επισης είναι 
δυνατή η αποστολή E-Mail και Μηνυμάτων .Υπάρχει απ ευθείας επικοινωνία με το 
σύστημα πυρασφάλειας ωστε σε περίπτωση συναγερμού να κλείνουν τα fire 
dampers και να ξεκινάει να λειτουργεί το οποιοδήποτε εφεδρικό σύστημα.

 Y Ιστορικά στοιχεία και καταγραφή συμβάντων: μέσω του HMI(human machine 
interface) μπορεί κανείς  να δεί στην οθόνη την τάση για αλλαγή που παρουσιάζουν 
οι διάφορες Μεταβλητές.Τα επιλεγμένα στοιχεία αποθηκεύονται στο ΗΜΙ και 
μπορεί κανείς να τα πάρει αργότερο μέσω USB.Επίσης είναι δυνατή η αποστολή 
τους  με E-Mail μετά απο προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα.

 Y Απομακρυσμένη έναρξη λειτουργίας : η EcoCooling προσφέρει απομακρυσμένο 
“commissioning service” εξοικονομώντας χρήματα ιδιαίτερα για εγκαταστάσεις 
εκτός Μ. Βρεταν.

ΑΠΟΔΟΣΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
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ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ
ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
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