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Vind Rittal Nederland ook op

Zijn de warme en koude 
luchtstromen in uw serverruimte niet 
optimaal van elkaar gescheiden? 
Dan verspilt u nog steeds onnodig 
veel energie voor het koelen van uw 
IT-apparatuur! 

De Rittal Cube oplossing maakt een 
einde aan dure temperatuurkortslui-
ting. Daardoor bespaart u tot wel 
30% op uw jaarlijkse energiekosten 
voor het koelen van uw IT-apparatuur. 
En omdat u met een Cube oplossing 
gerichter koelt krijgen hotspots 
geen kans en optimaliseert u de 
levensduur en beschikbaarheid 
van uw kostbare componenten. 
Met een Cube oplossing wordt 
het koelvermogen van uw 
koelaggregaten optimaal benut, 
waardoor de energie-efficiëntie van 
uw gehele koelsysteem verbetert, 

ongeacht of u de koude lucht via een 
verhoogde vloer of clustergekoelde 
racks aanvoert. 
 
Cashback in 2015
Dat het scheiden van koude 
en warme luchtstromen in 
serverruimten de meest effectieve 
stap naar energiebesparing in het 
MKB is, wordt ook door de overheid 
onderkend. Daarom komen de 
Cube oplossingen in aanmerking 
voor energie-investeringsaftrek. 
Daardoor is de investering in een 
Cube oplossing nu nog sneller 
terugverdiend. Profiteer nog in 2015 
van deze buitenkans en stop de 
energieverspilling.

Rittal Cold Cube / Hot Cube systeem 

De voordelen:

 § Inlaatlucht (koud) en af te voeren 
lucht (warm) worden niet vermengd

 § In het totale systeem kan met een 
hoger temperatuurniveau worden 
gewerkt

 § De Precisie-airconditioners 
werken dankzij een hoger 
temperatuurverschil tussen koude 
en warme lucht met maximale 
efficiëntie

 § Modulair, schaalbaar en naderhand 
uitbreidbaar 

 § Eenvoudige plaatsing
 § Voordelige oplossing om bestaande  
computerruimten optimaal te koelen

 § Schuifbare dakpanelen voor 
maximale toegang IT-infrastructuur
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