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Om SEE Cooling 

SEE Cooling AB är en svensk leverantör av extremt energisnåla kylsystem för telekommunikation, 

dataanläggningar, industri, kontor och offentlig miljö. Lösningarna inom SEE Cooling Concept och det så 

kallade ”Green Room” för högdensitets datahallar baseras på banbrytande patenterad teknologi som 

möjliggör energisnål kylning med hjälp av frikylning indirekt via uteluften under största delen av året. För 

de varmaste perioderna rekommenderas bergkyla men ett komplett spektra av alternativ ingår i 

utbudet. SEE Cooling Concept är även optimerat för värmeåtervinning. Teknologin finns idag i över 200 

referens anläggningar huvudsakligen i TeliaSoneras nät. Besök gärna www.seecooling.com för 

ytterligare information. 

 

 

 
SEE Cooling lanserar Green Room datahalls lösning. 
 

SEE Green Room optimerar din högdensitets datahall. Metoden används idag på TeliaSonera och är 

finalist i CIO award i december. Vi har under lång tid utvecklat deplacerande kylning av Data och 

teknikhallar med GEO kyla. Om GEO lösning inte passar ditt projekt uppnår vi ändå PUE under 1,2 med 

utvalda kylmaskiner för spetskyla. 

 

SEE Cooling Concept bygger på att kyla utan datagolv och uppnår i SEE Green Room datahall en miljö 

helt utan ”hotspots”. Systemet är testat med upp till 45 kW last per dataskåp. Hela den kalla gången fylls 
med kyld luft från företagets SEE Cooler. 

 

Energieffektiv kylning med SEE Cooling Concept i Green Room innebär minimerade förluster: 

 Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och utgående luft < 1  . 

 Temperaturdifferens mellan ingående köldbärare och samtliga rack i kalla gången < 3   

  Intern elförbrukning, 3,2 kW  för att kyla 350 kW last, exklusive kylproduktion. 

 Köldbärar temp +20/+24   eller +22/+28  , ger 100 % frikyla med effektiv Kylmedelskylare på 

minst 8000 h / år. Även optimerad för värmeåtervinning. 

  COP över datakylaggregatet > 100.  

  COP SEE Cooling Concept i Green Room  > 25.  

 

SEE hjälper kunder bygga energieffektiva, robusta, redundanta datahallar med framtidssäkrad kylning. 
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