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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



• KSB is een toonaangevende 
aanbieder van pompen, appendages, 
systemen en service 

• Kwaliteitsproducten, optimale 
advisering en de beste service 

• 16.500 medewerkers 

• € 2,4 miljard omzet 
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Inleiding 

• In de grote datacentrales (co-locaties) staat de 
beschikbaarheid van de koelinstallatie  voorop. 

• De koelcapaciteit van de installatie wordt uitgelegd op basis 
van de maximaal te verwachten koude vraag. 

• Koeltorens, koelmachines en pompen met (te) grote 
vermogens worden opgesteld om de beschikbaarheid te 
garanderen. 



Overdimensionering van de koelinstallatie 

• Belasting servers minder dan voorzien 

• Te rooskleurig groei scenario datacentrale 

• Buitentemperatuur te hoog ingeschat 

• Te kleine leiding diameters => Hoge weerstand 

• Appendages met een te hoge weerstand 
 
 



Energiestromen in een datacentrale 

Koude-opwekking 33%

Bevochtiging  3%

CRAC  9%

IT Apparatuur 30%

PDU  5%

UPS  18%

Generator  1%

Verlichting 1%
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Energiestromen in een datacentrale 

PUE  = 
Energie verbruik datacentrale 

Energie verbruik IT-apparatuur 

Amsterdam eist een PUE ˂ 1.3 

Power Usage Effectiveness (PUE) 



Energy Efficiency Ratio (EER) 

EER = 
Geleverd koelvermogen 

Opgenomen elek. vermogen 

Vraag:   Wordt de Pel  van de pompen hierin meegenomen? 



waterstroom 

Energy Efficiency Ratio (EER) 



Energy Efficiency Ratio (EER) 



Voor compressorkoelmachines en centrifugaalpompen geldt : 
 

Het hoogste rendement wordt gerealiseerd in vollast. 

Belasting is in de praktijk de meeste tijd in deellast 
 Minder goed rendement, lagere EER! 
 Iedere start/stop KM kost ca. 5 draaiuren, hogere OPEX 

Energy Efficiency Ratio (EER) 



Chiller 1:       700 kW 
EER: 3 
Verbruik:                                     

700  

3,0 
= 233 kW 

Verschil = 233-200 = 33kW 

Besparing  : 33 x 24 x 365 = 289.080kW x €0,12 = €34.690 p/j 

Hoge EER , lage OPEX! 

Chiller 2:       700 kW 
EER: 3,5 
Verbruik:                                     

700  

3,5 
= 200 kW 

Voorbeeld EER 



Voorbeeld EER 



Praktijkvoorbeeld pomp 



Gemeten bedrijfspunt 
2 pompen in bedrijf 

Ontwerppunt 
2n+1 

Praktijkvoorbeeld pomp 



Situatie 2N+1 Situatie N+2 

Ontwerppunt 

Werkpunt  

Praktijkvoorbeeld pomp 



Praktijkvoorbeeld pompbesparing 

Pomp type     : 3 x Etanorm G 100-200        

Draaiuren      : 8700 u/j 
 

Belasting per pomp 50 m3/h bij 11 meter  

Verbruik bij 2 pompen in bedrijf (2N+1) =  42.543 kWh 

 

Besparing van 46% 
 

Besparing:  
Situatie N+2 met elektromotor SuPremE IE4 
1 x 100 m3/h bij 11 meter 
Verbruik bij 1 pomp in bedrijf  =  23.096 kWh
  



Belang van juiste dimensionering 



Berekening weerstandsverlies: 

Q= 250 m3/h 

Terugslagklep BOA-RVK: DN125 = 5,6 m/s 

Hv = 9,75 * 5,6²/(2*9,81) 

Hv = 15,5 m (155 kPa) = drukverlies 
 

Afsluiter, overeenkomstig KSB Type BOA-H: 

Hv = 4,5 * 2,1²/19,62 

Hv = 1,01 m  (10,1 kPa) 

 
 Totale drukverlies in het systeem: 165,1 kPa 

Belang van juiste dimensionering 



Berekening weerstandsverlies: 

 

Terugslagklep SERIE 2000: DN200 = 2,1 m/s 

Hv = 1,51 * 2,1²/19,62 

Hv = 0,34 m (3,4 kPa) 

 

Vlinderklep Typ BOAX, DN200 

Hv = 0,13 * 2,1²/19,62 

Hv = 0,03 m (0,3 kPa) 

 

 

 

 

 

 Totale drukverlies in het systeem:  3,7 kPa 

Belang van juiste dimensionering 



 

 

Besparing gehele systeem:   Pas =   
          
 
Voorbeeld:   Pas = 
 
                          Pas = 14,7 kW/h 
 

Pas = 14,7 kW/h * 8.000 h  

Pas = 117.600 kW / Jaar  * € 0,12 
 

  

 

 

Q * H * ρ          
367 * n 

 
250 * 16,14 * 1 
  367 * 0,75 

Q = capaciteit  (m3/h) 
H = drukverschil  (m) 
ρ = soortelijk gewicht 
n = pomprendement 

Belang van juiste dimensionering 

 Jaarlijkse besparing bedraagt € 14.112,- 



• Bepaal in een zo vroeg mogelijk stadium het 
belasting profiel. 

• Overweeg mogelijkheden voor modulaire 
opbouw van compressoren en pompen. 

• Stem hier de appendages en het leidingwerk 
op af. 

Conclusie 



Conclusie 

• Niet meer compressoren in bedrijf dan 
noodzakelijk EER     OP-EX 
 

 



Conclusie 

• Niet meer compressoren in bedrijf dan 
noodzakelijk EER     OP-EX 
 

• Neem niet meteen te grote pompen 
Beter rendement EER       OP-EX 
 

 



Conclusie 

• Niet meer compressoren in bedrijf dan 
noodzakelijk EER     OP-EX 
 

• Neem niet meteen te grote pompen 
Beter rendement EER       OP-EX 
 

• Minder Hv in leidingenEER    OP-EX 

 

          



Contactgegevens 

KSB Nederland BV 

Wilgenlaan 68 – 1161 JN Zwanenburg 

Tel: 06-55811707 

rob.van.roijen@ksb.com 

Stand nummer: 5 



Deze lezing wordt u aangeboden door: 


