
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baffel (mellanväggs) system  

Keeping Data Centers Simply Cool ™ 

Beställs lådvis ‐ en låda innehåller:

12 stycken PLENA FORM® 
Baffles, 88 buntband samt 44 fästen 

Artikelnummer: PF‐2448‐12 
  1 låda:   1392 USD/st 

  6‐20 lådor:   1364 USD/st 

  21‐50 lådor:   1332 USD/st 

  +51 lådor:   1276 USD/st 

Varje ark av PLENA FORM® är perforerade både 
vertikalt och horisontellt för att lätt kunna separeras.

Dimensioner: höjd: 61cm ‐  bredd:  121,9cm ‐  tjocklek: 0,1cm 
Vikt: 0,8 kg/ark – fraktvikt/kartong: 11,36 kg 

  anpassningsbar överallt 
  UL‐VO 
  icke ledande  
  RoHS & WEEE anpassad 
  < 0,01% vattenavvisande 

 
 snabb installation 
 spar tid = pengar 
 lätt att flytta, men framför allt: 
ger enorma besparningar på driftskostnader och 
energiförbrukning, 

än mer i kombination med PlenaFill! 

Tre Röda AB        Tel: 08‐560 200 22 
Furuhällsvägen 25        Fax: 0171‐563 63 

746 37 BÅLSTA 
e‐post: info@treroda.nu 
http: www.treroda.nu 

Återförsäljare:

Läs vad kunder har sagt!
Se nästa sida!
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alla priser ex frakt, tull & moms 



 

 
 
I en
 

”Efte

 
”Me
stati

 
Det 
prod
 
”Vi s
Resu

 
Vi ti
”Vi h
omr
utru

 
Det 
syste
 
 
…oc
 
“CH
 

 
”När
mini
 
”Att
unde
Om 
oanv
plat
”Du 
rack
 

 artikel i     

er en installa

ed att skärma
iskt tryck på 

var en billig 
dukt samt at

skärmade av
ultatet var öv

På C

Det 

ttar nu på hu
har ett 6‐årig
rådet med ”P
ustningen fin

Vi in

som är bra ä
emet.” 

ch i en anna

HEAP CHILLS

r vi efterlyse
imera proble

t leda den ka
ergolvet med
du skärmar 
vänt, behöve
tor kommer 
kan sätta up
k och i undert

                    

ation av ”Ple

ku
Detta spara

E

a av två bety
kalluften till

Öknin

satsning för 
tt den är lätt 

v en ca. 2,5m
verraskande

CRAC enhet 

totala inves

ur mycket pe
gt hyresavta
PlenaForm b
ns. 

nvesterade $

är om vi behö

an artikel i s

S: Inexpens

er en lösning,
emet eller ge

alla luften och
d ”PlenaForm
av en del av 
er man inte p
du att ha on
pp barriärer 
taket för att 

                    

enaForm baff

unde jag stä
ar min organ
Ett ROI på $ 

ydelsefulla ko
lägnad våra 

ngen i lufttry
kal

att lösa prob
att installera

m bredd korrid
! 

# 1 kunde vi
Våra servr

steringen va

engar detta h
l på ca. 2.80
affles” som 

$ 5 600 på ”P

över flytta på

samma pub

ive ways to

”Kyl

 ska vi inte f
e en positiv ef

h bevara den
m baffles” fö
ditt datacen
pumpa kylluf
nödigt luftläc
med ”PlenaF
dirigera den

             om 

ffles” under m

änga ner 5 av
nisation tuse
92 472/år ef

orridorer i vå
serverrack.

rycket blev n
llare vid över

blemet med 
a!” 

dor i övergol

i sänka effek
rar är ca. 4,5
r ca 900 USD

har sparat os
0m2 stort da
var oanvänt 

PlenaForm b

å ”PlenaForm

blikation     

o cool your 

lningstips m

förbise några
effekt för en v

n “inhägnad.
ör att stänga
nter för att d
ft under golv
ckage.” 
Form baffles
n uppvärmda

                   

mitt golv för 
 

v mina 8, 20‐
entals dollar 
efter en inves

år datacente

 
ästan 15% o
rkanten på v

”hot spots”.

lvet från CRA

 
kten med 50%
5‐6,5°C kalla
D och vi insta

ss. Det funge
tacenter och
och kunde s

 
affles” och v

m baffles”, k

                    

data cente

med låg inve

a väldigt effe
väldig liten in

.“ En sparsam
a in och dirige
du håller på a
vet i onödan.

s” i övergolve
a luften tillba

                    

att styra luft

‐tons (70kW
per år i el oc
stering på ba

er med ”Plena

och tempera
våra serverra

 Otroligt må

AC enheterna

% och på CR
are efter insta
allerade allt 

erar verkligen
h vi använder
stänga ner fy

vi sparar ca $

kan vi bara m

                    

r!” 

esteringsgr

ektiva och bil
nsats…” 

m och innova
era om den k
att bygga en 
 Även om de

et för att diri
aka till kylagg

    skriver k

ft till de nödv

W) kylaggrega
ch underhåll
ara $ 2 528!

aForm baffle

turen blev ca
ack. 

ånga använd

a i rummet m

RAC enhet # 2
allationen. 
själva på m

n!”  
r bara ca 30%
yra A/C enhe

$ 66 000/år.

montera bort

                    

rad!” 

lliga lösninga

ativ lösning ä
kalla luften d
NOC eller på
et inte finns n

igera om den
gregat!” 

underna så

vändiga områ

at. 
lskostnader.
!” 

e systems”, f

a. 6°C 

nings områd

med ”PlenaFo

2 med hela 7

indre än en 

% av det. Vi s
ter och vi ha

 Vi har 5 år k

t clipsen och f

                   

ar som åtmin

är användnin
dit den behöv
å grund av a
några perfor

n kalla luften

å här: 

åden, 

. 

fick vi ökat 

den för denna

orm baffles”

75%. 

dag. 

skärmade av
ar mer kalluft

kvar. 

flytta hela 

                    

nstone kan 

ng av en barr
vs.                  
tt det är 
rerade golv‐

n till tätpacka

a 

”. 

v 
t där 

            

riär i 
        

ade 


