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•Lokaal Datacenter in Antwerpen (met testfaciliteit)

•Housing/Hosting/Connectivity

•Managed Services/ eigen cloud applicaties

•Focus:

•Volledige Value chain

•Innovatie

•Cost of ownership

•Consultancy

• datacenters

• IT-warmte terugwinning smart buildings (BREEAM)

• 5 jaar ervaring met vloeistofkoeling



Agenda

• Waarom vloeistof koeling

• Ontwikkelingen

• Datacenter consequenties

• Samenvatting



Waarom vloeistofkoeling?
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Chiller+free cooling/adiabatisch Vloeistofkoeling

Hergebruik
warmte

Goedkoper!



Waarom koeling steeds belangrijker wordt

• Electriciteit99,998% warmte



Afmetingen CPU versus efficiency verbetering



Niks nieuws onder de zon:
Industriële parallel

• Max 40 PK/Liter Max 120PK/liter

• Verbruik 1:4 Verbruik: 1:10

• Levensduur 100.000km Levensduur: 400.000km



Soorten vloeistofgekoelde servers

• Hybride systemen

• Intern voorzien van een vloeistof

• Ondergedompeld in een bad



Waarom (ondergedompelde) vloeistofkoeling?

• ESD risico niet van toepassing

• Relatieve vochtigheid in ruimte is non-issue

• Ongevoelig voor vervuilde lucht (free-air cooling)

• Hogere kloksnelheid processoren 

• >1440 keer grotere warmte inhoud dan lucht

• Lagere werktemperaturen 55°C versus 75°C

• Langere levensduur componenten

Heat Capacity of this much air

=

Heat Capacity of this much fluid



Wanneer komt kwam de omslag?

• Efficiënt gebruik van extra CPU power zonder oververhitting

• Fabrieken van standaard boards afgeschreven

• Alle apparatuur (servers, routers, switches, storage) geschikt

• Transitie technologie

• Niet voor alles?

• Toepassing door grote partijen, Alibaba, OVH

• Brede toepassing van high density computing

• Gebruik door industrie trendsetters/early adapters



Koelvloeistoffen

• Water/glycol

– Water en electriciteit5/12V?

– Corrosie

– goedkoop

• 3M/Core Coolant™

– Niet geleidend

– Zwaar

– Duur

– Hygroscopisch

– Thermoplasten lossen op



Koelvloeistoffen (vervolg)

• Minerale olieën

– Laag gewicht

– In zuivere toestand niet geleidend

– Hogere viscositeit pompvermogen

– Niet corrosief

– Alleen bruikbaar bij lagere temperaturen ivm ontleding

• Wet van de communicerende vaten: capillaire werking kabels!



Timeline; omgevingsfactoren

• Omslag naar hybride al gaande; ca 500.000 servers al geleverd

• SSD storage binnen 3 jaar op PB schaal

• Nieuwe ASML technologie mainstream 2020Verkleining van 

componentenmeer vermogen/mm2

• Cloudapplicaties nemen toe: meer I/O latency

• Latency op netwerken edge/micro datacenters

• Meer dan 30 racks: eigen (micro) datacenter goedkoper

• Disk arrays en overige apparatuur 

verkrijgbaar in (submerged) vloeistof gekoeld



Ontwikkelingen: wat doen de fabrikanten?
• Hybride heat sink overgangstechnologie 

70% vloeistof 30% lucht:

– Fujitsu/HP Apollo)/Lenovo/OVH/Dell (Triton)/ASUS/Aquila/

– Asetek/Embullient/Liquid Mips/Inspur Systems/Huawei/ IBM  

– Aquasar bladecenter QS/HS series/OVH

– Green Revolution, Chilldyne, CoolIT Systems, Clustered Systems

• Submerged units:

– Icetope, LCS, Facebook, Green Revolution, 

Allied Control (BitFury)/3M HPC, Alibaba, Intel

• Submerged Micro datacenters: 

– Asperitas, Green Systems, NSA /Alibaba/Exascaler/Fujitsu/Stulz

• Edge systems/Heavy duty (Industrial) applications:

– LCS

Expected turnover growth from 110 million (2015) to 960 million (2020) (Garner)



Datacenter: Voordelen vloeistofkoeling

• Veel hogere energie efficiëntie

• 30-40% Minder vloeroppervlak nodig

• Vrijwel geen geluidproductie (geen ventilatoren in server)

• Is gasblus- of watermistinstallatie (grotere datacenters) 

nog noodzakelijk? 

• Reductie noodstroomaggregaat vermogen (30-35%)

• Reductie compressiekoeling met 90-100%

• Warmte kan nuttig worden (her)gebruikt

• Langere levensduur server (7-8 jaar ipv 3-5 jaar)

• Hot swappable  voordeel submerged/enclosed units (risico)

• Schaalbaar/stackable  voordeel submerged/enclosed units



Datacenter: Wat kunnen we missen?



Datacenter (organisatorische) consequenties

• Eigen gebruik of verhuur?

• Vertikale of horizontale 

opbouwvloerbelasting>1250kg/m2

• Welke koelvloeistof/systeem

• Milieu eisen lekkage: 

– Lekbak met leegpomp mogelijkheid

• Computervloer?

– geschikt voor >1000kg/m2

– Ophanging leidingwerk geïntegreerd?

– Alle gebruikte materialen (lijm!) vloeistofresistent?

• Subsidies EIA



Datacenter consequenties (2)

• Electrische infrastructuur zwaarder/anders

• Meer servers/m2elektrische infrastructuur 

– Nu max 22kW/rack

– Dan75-100kW/rack?

– Elektra boven of beneden?

• IP67 bij water?

• 5/12V of 240/400V?

• A/B/C/D feed?

• Energiemeting

– blussing



Toepassingen submerged



Toepassing Hybride



Submerged/hybride met warmteterugwinning



Ombouw duur? nieuw datacenter goedkoper?

• Meer servers/m2 mogelijk

• Hogere vloerbelasting noodzakelijk

• Hybride: dubbele koelinstallatie; dubbele kosten; hogere complexiteit

• Submerged: simpeler en goedkoper

• Stenen nu: 8% van de investering

• Koeling minder complex

• Warmte beter herbruikbaar warmtenetten zinvol

• Subsidie: EIA



Wat scheelt dat nou per jaar?
• Aannames: 1000 servers; €100/MWh; IT ~714kW, Facility ~186kW 

luchtgekoeld submerged gekoeld

• Stroomkosten: verbruik/server 500W 400W

• Verbruik/jaar 4.400 kWh 3.500 kWh

• 1000 servers 4.400 MWh/jaar 3.500 MWh/jaar

• Facility 1.146 MWh/jaar 525 MWh/jaar

• Totaal verbruik 5.546 MWh/jaar 4.025MWh/jaar

• In geld per jaar € 554.600 € 402.500

• “Winst” € 152.100 -27%

• Afschrijving 1000 servers € 1.466.666 € 733.333

• “Winst” € 733.333 -50%

• PM:  EIA 40% € 1.760.000



Samenvatting

• Omslag al gaande

• Van lucht via hybride naar submerged

• Meer propriety  cost driven

• Van 240/400 naar 5/12V?

• Meer Edge (Hans Timmerman: Het einde van de Cloud?)

• Warmte makkelijker herbruikbaar

• Ombouw huidige datacenters zinvol?

• Totale investering >30% lager; hoger financieel totaal rendement



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: Datacenter Vlaanderen

• Adres: Noorderlaan 147 bus 32, 

2030 Antwerpen, Belgie

• Telefoonnummer: +3235009250

• E-mailadres: ron.den.biesen@datacentervlaanderen.be

• Standnummer: Fastcom


