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LOW SPEED VENTILATION -KONSEPTILLA ERITTÄIN TEHOKAS KONESALIEN 
JÄÄHDYTYS 
 
Low Speed Ventilation (LSV) – uusi ja erittäin tehokas konesalien jäähdytyskonsepti – on 
uusin lisäys Alfa Lavalin jäähdytysratkaisutarjontaan konesaleille. 
 
Maailman konesaleissa on miljoonia palvelimia, jotka tuottavat valtavasti lämpöä käsitellessään 
dataa. Perinteisessä palvelinten jäähdytyksessä ilmavirtaus on 8–9 metriä sekunnissa. Ilman 
liikuttaminen näin nopeasti vie paljon energiaa ja voi aiheuttaa venturi-ilmiön, joka aiheuttaa 
ilmanpaineen vaihteluja ja "kuumia pisteitä", jotka voivat saada palvelimet ylikuumenemaan. 
 
Alfa Laval on lanseerannut ainutlaatuisen patentoidun Low Speed Ventilation -konseptin, jossa 
ilmavirtaus on huomattavasti pienempi: 1,5–1,8 metriä sekunnissa. Ilman virtausnopeuden 
pienentäminen ja optimaalisen ilmavirtauksen tuottaminen estää venturi-ilmiön, pitää paine-erot 
mahdollisimman pieninä ja estää esimerkiksi "kuumien pisteiden" kaltaiset ongelmat. Koska LSV on 
normaalia painetekniikkaa, konesalien operaattorien tarvitsee hallita vain ilman saatavuutta, ei 
ilmanpainetta, joten ihanteellisten olosuhteiden saavuttaminen konesaleissa on paljon helpompaa. 
 
Koska Low Speed Ventilation -konsepti tarvitsee merkittäviä määriä ilmaa, ovat LSV-jäähdyttimet 
perinteisiä jäähdyttimiä suurempia. Alfa Lavalin Arctigo LSV -ilmanjäähdyttimet on suunniteltu 
erityisesti niin, että niissä on suuri poikkipinta-ala. Nämä palvelinsalin ulkopuolelle asennettavat 
jäähdyttimet varmistavat, että palvelimet saavat riittävästi lämpötilaltaan säädettyä ilmaa jatkuvasti 
samalla, kun energiaa kuluu paljon vähemmän perinteisiin palvelinten jäähdytysratkaisuihin 
verrattuna. 
 
"Low Speed Ventilation -konsepti on ainutlaatuinen teknologia, joka haastaa nykyiset palvelinsalien 
jäähdytysratkaisut", palvelinsalien jäähdytyksen markkinointipäällikkö Mats Carselid kertoo. "Nykyään 
nopeus tuntuu olevan pakkomielle, joten voi tuntua oudolta, että suorituskykyä voi parantaa 
hidastamalla jotain. Uusi konseptimme osoittaa kuitenkin, että ilman virtausnopeutta vähentämällä 
voidaan välttää ongelmia, joita usein esiintyy perinteisessä palvelinten jäähdytyksessä, ja saavuttaa 
useita etuja, kuten paremman energiatehokkuuden ja pienemmät energiakustannukset. Jo se, että 
Low Speed Ventilation -konseptin tekniikka mahdollistaa palvelinsalien toiminnan normaalissa 
ilmanpaineessa, tekee siitä todellisen innovaation.  
 
LSV-tekniikka, joka on jo onnistuneesti käytössä palvelinsaleissa Alankomaissa, on nyt saatavilla 
Pohjoismaissa. 
 
 

LSV: keskeiset edut  

 Pienin PUE-suhdeluku – Energiatehokkuutta kuvaava PUE-suhdeluku on 1,07, kun 

maailmanlaajuisesti konesalien keskiarvo markkinoilla on 1,5. 

 Pienempi energiankulutus – "kevyempi jäähdytys", sillä EC-puhaltimet syöttävät ilmaa 

palvelimille hitaasti.  

 Helpompi kunnossapito – LSV-jäähdyttimet asennetaan palvelinsalien ulkopuolelle, joten 

huoltokäynnit ovat paljon helpompia.  
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 Pienemmät kustannukset – jäähdytykseen liittyvät energiakustannukset laskevat jopa  30% 

konesalin koon, tyypin ja sijainnin mukaan vaihdellen 

 
Palvelinsalien LSV-jäähdyttimet ovat lisäys Alfa Lavalin nykyisiin tuotteisiin, kuten tiivisteellisiin 
levylämmönvaihtimiin, adiabaattisiin jäähdyttimiin ja nestejäähdyttimiin, joita voidaan yhdistää 
integroiduissa järjestelmissä konesalien kaikkien jäähdytystarpeiden täyttämiseksi.  
 
Jos haluat lisätietoja, ota yhteyttä: 
 
Hannu Viikilä, Business Unit Manager, Refrigeration 
Alfa Laval Nordic Oy, Espoo, Suomi 
+358 400 445 422 
hannu.viikila@alfalaval.com 
 
  
  
  
  
 
Lisätietoja: http://www.alfalaval.com/datacenter  

 
Tietoja Alfa Lavalista 
Alfa Laval, erikoistuotteiden ja suunnitteluratkaisujen toimittaja, kuuluu maailman johtaviin yrityksiin 
lämpö-, erotus- ja virtaustekniikassa. 
 
Laitteemme, järjestelmämme ja palvelumme on suunniteltu auttamaan asiakkaitamme prosessien 
optimoinnissa. Autamme asiakkaitamme lämmittämään, jäähdyttämään, erottelemaan ja kuljettamaan 
tuotteita, kuten öljy, vesi, kemikaalit, juomat, elintarvikkeet, tärkki ja lääkeaineet. 
 
Alfa Lavalin ratkaisuja käytetään myös mm. voimalaitoksissa sekä telakka- ja konepajateollisuudessa, 
kaivosteollisuudessa, lietteen ja jätevesien käsittelyssä, ilmastointiratkaisuissa sekä 
jäähdytyssovelluksissa. 
 
Alfa Lavalin maailmanlaajuinen organisaatio tekee läheistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa lähes 100 
maassa. 
 
www.alfalaval.fi 
 
 
 


