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Western Airconditioning B.V. Is al meer dan 30 jaar leverancier van 
klimaatairconditioners, koelmachines, warmtepompen, 

luchtbehandelingsapparatuur en close control systemen voor computerruimtes 
& datacenters.

Met een eigen verkoop & service organisatie bedienen wij de installateur en 
zijn we de gesprekspartner voor de adviseur, architect en eindgebruiker.



Agenda

Systeemkeuze voor 50kW ICT ruimte:

• Systeemkeuze 1: Direct expansie met separate luchtgekoelde condensor.

• Systeemkeuze 2: Direct expansie met separate droge koeler en geïntegreerde indirecte/directe vrije koeling.

• Systeemkeuze 3: Koudwatergekoeld met separate koudwatermachine met geïntegreerde vrije koeling.



Agenda

Gewogen waarden t.a.v. de systeemkeuze:

• CAPEX (Capital Expenditures): De aanschafprijs.

• OPEX (Operating Expenditures): De operationele kosten.

• PUE (Power Usage Effectiveness): Het energieverbruik.

• WUE (Water Usage Effectiveness): Het waterverbruik.

• Temperatuur in de ICT ruimte.

• Koudemiddel.

• Operationeel gemak.
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Systeemkeuze 1: Direct expansie met separate luchtgekoelde condensor.

Naar boven uitblazend UPFLOW Naar beneden uitblazend DOWNFLOW



Systeemkeuze 1: Direct expansie met separate luchtgekoelde condensor.

Type binnenunit: DX met 2 circuit
Type buitenunit: 2 luchtgekoelde condensors
Totaal opgenomen vermogen (op basis van 50kW koelvermogen): 18,86 kW
Energieverbruik op basis van 8736 vollasturen per jaar: 164765 kWh



Systeemkeuze 1: Direct expansie met separate luchtgekoelde condensor.

CAPEX (Capital Expenditures): 
De aanschafprijs.

OPEX (Operating Expenditures): 

De operationele kosten.

PUE (Power Usage Effectiveness): 

Het energieverbruik.

WUE (Water Usage Effectiveness): 

Het waterverbruik.

Temperatuur in de ICT ruimte.

Koudemiddel.

Operationeel gemak.

Meest optimale, lage aanschafprijs

Geen energiebesparende mogelijkheden

Geen energiebesparende mogelijkheden (164.765 kWh)

n.v.t.

Over het algemeen laag (22°C tot 25°C), dus niet optimaal

Systeem met koelleidingen met F-gassen

Eenvoudig systeem



Systeemkeuze 2: Direct expansie met separate droge koeler en (indirecte) geïntegreerde vrije koeling.



Systeemkeuze 2: Direct expansie met directe vrije koeling.



Systeemkeuze 2: Direct expansie met separate droge koeler en geïntegreerde vrije koeling.

Type binnenunit: DX met water/glycol condensor

Type buitenunit: Luchtgekoelde droge koeler

Totaal opgenomen vermogen (op basis van 50kW koelvermogen): 18,65 kW

Energieverbruik zonder vrije koeling op basis van 8736 vollasturen per jaar: 163009 kWh

Energieverbruik met vrije koeling op basis van 8736 vollasturen per jaar: 97805 kWh



Systeemkeuze 2: Direct expansie met separate droge koeler en geïntegreerde vrije koeling.

CAPEX (Capital Expenditures): 
De aanschafprijs.

OPEX (Operating Expenditures): 

De operationele kosten.

PUE (Power Usage Effectiveness): 

Het energieverbruik.

WUE (Water Usage Effectiveness): 

Het waterverbruik.

Temperatuur in de ICT ruimte.

Koudemiddel.

Operationeel gemak.

Door geïntegreerde vrije koeling, hogere aanschafprijs

Door geïntegreerde vrije koeling, lagere gebruikskosten

Lager energieverbruik (van 164.765 kWh naar 97.805 kWh)

n.v.t.

Verbetert t.o.v. DX (25°C tot 28°C)

Lagere F-gassen vulling door compact ontwerp

Blijft eenvoudig door single point regeling



Systeemkeuze 3: Koudwatergekoeld met separate koudwatermachine met geïntegreerde vrije koeling.

UPFLOW DOWNFLOW

Luchtgekoelde waterkoelmachine met 
geïntegreerde vrije koeling



Systeemkeuze 3: Koudwatergekoeld met separate koudwatermachine met geïntegreerde vrije koeling.

Type binnenunit: Koudwatergekoelde CCU

Type buitenunit: Koudwatermachine met vrije koeling

Totaal opgenomen vermogen (op basis van 50kW koelvermogen): 21,11 kW

Energieverbruik zonder vrije koeling op basis van 8736 vollasturen per jaar: 184416 kWh

Energieverbruik met vrije koeling op basis van 8736 vollasturen per jaar: 73766 kWh



Systeemkeuze 3: Koudwatergekoeld met separate koudwatermachine met geïntegreerde vrije koeling.

CAPEX (Capital Expenditures): 
De aanschafprijs.

OPEX (Operating Expenditures): 

De operationele kosten.

PUE (Power Usage Effectiveness): 

Het energieverbruik.

WUE (Water Usage Effectiveness): 

Het waterverbruik.

Temperatuur in de ICT ruimte.

Koudemiddel.

Operationeel gemak.

Vrije koeling comcept geeft hoge(re) aanschafprijs

Lagere operationele kosten door minder energieverbruik

Minder energieverbruik door vrije koeling (van 164.765 kWh naar 
73.766 kWh)

n.v.t.

Optimalisatie door mogelijk hogere ruimtetemperaturen 30°C of 
meer

F-gassen alleen in koudwatermachine, compact en klein

Lichtelijk gecompliceerd door verspreide regeltechniek



Resume:                                                          systeemkeuze 1       systeemkeuze 2       systeemkeuze 3

CAPEX (Capital Expenditures): 
De aanschafprijs.

OPEX (Operating Expenditures): 

De operationele kosten.

PUE (Power Usage Effectiveness): 

Het energieverbruik.

WUE (Water Usage Effectiveness): 

Het waterverbruik.

Temperatuur in de ICT ruimte.

Koudemiddel.

Operationeel gemak.

Vrije koeling comcept geeft 
hoge(re) aanschafprijs

Lagere operationele kosten 
door minder energieverbruik

Minder energieverbruik door 
vrije koeling (van 164.765 

kWh naar 73.766 kWh)

n.v.t.

Optimalisatie door mogelijk 
hogere ruimtetemperaturen

F-gassen alleen in 
koudwatermachine, compact 

en klein

Lichtelijk gecompliceerd door 
verspreide regeltechniek

Meest optimale, lage 
aanschafprijs

Geen energiebesparende 
mogelijkheden

Geen energiebesparende 
mogelijkheden (164.765 

kWh)

n.v.t.

Over het algemeen laag, dus 
niet optimaal

Systeem met koelleidingen 
met F-gassen

Eenvoudig systeem

Door geïntegreerde vrije 
koeling, hogere 

aanschafprijs

Door geïntegreerde vrije 
koeling, lagere 
gebruikskosten

Lager energieverbruik (van 
164.765 kWh naar 97.805 

kWh)

n.v.t.

Verbetert t.o.v. DX

Lagere F-gassen vulling door 
compact ontwerp

Blijft eenvoudig door single 
point regeling



Conclusie:

• De systemen zonder vrije koeling hebben een betere CAPEX maar slechtere OPEX.

• De OPEX wordt beter indien de temperatuur in de ICT ruimte hoger wordt gekozen.

• Directe vrije koeling heeft een betere PUE dan indirecte vrije koeling maar met een grotere kans op conterminatie

in de ICT ruimte.

• Een kleinere koudemiddelinhoud geeft een lagere potentiele CO2 uitstoot, dus lagere CO2 footprint.

• Zelfs voor een 50kW ICT ruimte is vrijekoeling interessant.

• De OPEX en PUE zijn in zekere mate afhankelijk van professioneel onderhoud. 

• De toenemende mate van integratie van regeltechniek zal het operationeel gemak vergrootten.



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: Western Airconditioning B.V.

• Adres: De Wel 10, 3871 MV HOEVELAKEN

• Telefoonnummer: 033-2477800

• E-mailadres: sales@western.nl

• Standnummer: 6.


