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Resfriamento por Imersão.
Avançando para um futuro sustentável.
Mais dados foram
criados nos últimos

anos
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A construção de datacenters
está em alta de

Do laboratório para os
datacenters. Resfriamento
por imersão no histórico
industrial.
2012

43%

do que nunca antes
na história humana

Em relação a

2016-2017

2013

energia
quanto

7 milhões de lares

2014

Aproximadamente
38% do uso de energia
de cada datacenter é
para resfriamento
a ar dos eletrônicos

Ar

38%

Novembro:
PEZY Computing e ExaScaler Inc.
ocupam o segundo lugar na lista
Green500 com um super
computador usando resfriamento
por imersão 3M™

Aumentar eficiência energética
De

4-40 kW/rack

Até

250 kW/rack

em até

95%

2015

PEZY Computing ganha todos os
três melhores rankings na lista
Green500 para projetos usando
fluidos da 3M™

2016

O grupo BitFury abre um
datacenter com resfriamento
por imersão de 40MW com
PUE de 1,02

Resfriamento
por imersão

Ar

Reduzir
A complexidade
de design e
manutenção

Minimizar

O uso
da água

2017

Ganhar até 10x mais espaço
Até

10 kW/m

Até

2

2

Resfriamento
por imersão

?

3M, Orange Silicon Valley,
Laboratório de Pesquisa Naval
dos EUA, e Allied Control
demonstram nova tecnologia de
computação GPU de alta
densidade e alta eficiência na
SuperComputing 2017

100 kW/m

2018
Air

Fevereiro:
3M™ ganha prêmio Bronze Edson
em resfriamento por imersão
Abril:
3M, Intel e SGI estreiam um
super computador usando
resfriamento por imersão bifásico

E se, também fosse possível:

E se você
pudesse reduzir
esse consumo
de energia

Maio:
A tecnologia de resfriamento por
imersão em datacenters da 3M™
ganha o prêmio GEIT do Instituto
Uptime
Outubro:
O datacenter com resfriamento
por imersão bifásica da Allied
Controls de 500KW abre em
Hong Kong, alcançando uma
PUE de 1,02

Datacenters têm maiores
emissões de gás garbono
do que companhias aéreas

Data centers
consomem tanta

Primeira instalação de um
Sistema de Resfriamento por
imersão com o Fluido de Alta
Tecnologia 3M™ Novec™

3M junta-se ao projeto
Open Compute para
colaborar com o desafio
de criar um datacenter
mais sustentável

Resfriamento
https://www.3m.com/3M/en_US/novec-us/applications/immersion-cooling/?utm_ter-m=0eebg-emsd-novec-en_us-ba-data_driven_shorturl-own-3mcom-na-na-na-mar18&utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3M.com/da-ta-driven
https://www.3m.com/3M/en_US/novec-us/applications/immersion-cooling/?utm_term=0eebg-emsd-novec-en_us-ba-data_driven_shorturl-own-3mcom-na-na-na-mar18&utm_medium=redirect&utm_source=vanity-url&utm_campaign=3M.com/data-driven
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com excelente desempenho
e produtividade em alta.

