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Você sabia que, em data centers, é gerado tanto calor que quase metade da
energia total é usada apenas para refrigerar o hardware? E a era da
informação está apenas começando a "aquecer"!
Requisitos de desempenho aumentam continuamente – em particular como
resultado de tendências a internet móvel, arquivamento em nuvens ou smart TV.
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Quanto maior o volume de dados, maior a capacidade de refrigeração e
consumo de energia necessários.
Felizmente, existem métodos inovadores para aumentar a capacidade de
refrigeração e, ao mesmo tempo, reduzir o consumo de energia. As opções
incluem, por exemplo, refrigerar uma área inteira usando unidades de ar
condicionado de precisão, utilizar diretamente a refrigeração do rack de servidor
ou refrigeração do data center usando uma unidade central de ventilação. Para
todos esses métodos, ebm-papst fornece ventiladores inovadores que garantem
o mais alto nível de eficiência e máxima confiabilidade.
Dependendo das condições estruturais e diferentes requesitos para data centers,
oferecemos não apenas um ventilador, mas uma vasta gama de soluções
individuais.
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Fig. 1: Data center.
Fonte: ebm-papst
Sobre o Grupo ebm-papst
O grupo ebm-papst é líder mundial na fabricação de motores e ventiladores. Desde sua
fundação, a empresa sempre focada em tecnologia estabeleceu continuamente novos
padrões de eficiência energética para o mercado global de ventiladores e movimentação
inteligente e silenciosa do ar.
A ebm-papst emprega atualmente cerca de 12.000 pessoas ao redor do mundo, em 18
plantas de produção (incluindo Alemanha, China e EUA) e 57 escritórios de vendas. Os
motores e ventiladores da ebm-papst podem ser encontrados em diversos mercados e
aplicações.
http://www.ebmpapst.com/en/
Sobre a ebm-papst Brasil
A ebm-papst é uma multinacional alemã, líder no segmento de motores ventiladores,
com 52 anos de atuação. No País, a filial da empresa se instalou em 1998 e hoje está
localizada em uma moderna sede na cidade de Cotia (SP). A ebm-papst desenvolve
negócios com companhias nos segmentos de Refrigeração Comercial, Industrial
(grandes frigoríficos), Supermercados, Telecom, Ventilação e Ar condicionado,
Revendas e Distribuidores no Brasil.
http://www.ebmpapst.com.br
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