nguồn: JASE Sản phẩm và Công nghệ Năng lượng Thông minh của Nhật Bản
http://www.jase-w.eccj.or.jp/technologies-v/index.html
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máy móc và dùng điện
Yokogawa Electric Corporation

Đo lường Điện năng Tiêu thụ tại Trung tâm Dữ liệu
Đặc tính
 Đo lường điện năng tiêu thụ tại trung tâm dữ liệu với độ chính xác cao để khuyến khích các hoạt
động nâng cao hiệu quả năng lượng.
 Xác định được lượng tiêu thụ điện để giảm sử dụng năng lượng.
Đo lường được đồng thời điện áp, dòng điện, tần số, hệ số công suất cùng với lượng điện năng tiêu
thụ.
 Đo dòng điện lên đến 20A có đầu vào trực tiếp. Đây là thiết bị đa năng, có thể đo dòng điện từ 20A
đến hàng trăm A với đầu dò để bàn (vòng kẹp dòng điện).
 Có thể xác định dao động công suất lâu dài theo sự thay đổi trong khối lượng dữ liệu liên lạc.
 Có thể thu thập số liệu công suất dựa trên lượng điện năng tiêu thụ toàn bộ.
 Nhỏ, nhẹ và có thể mang theo mình.
Tổng quan Trung tâm dữ liệu

Máy chủ

Cung cấp điện cho hệ thống
Đầu vào
dòng điện

Phần mềm máy
tính thu thập dữ liệu

Đầu vào
điện áp

Bộ đo điện WT210

Trung tâm dữ liệu

Khái niệm cơ bản hoặc tóm tắt
Trong tình hình hiệu suất năng lượng ngày càng được quan tâm do các vấn đề môi trường toàn cầu,
các biện pháp tiết kiệm năng lượng cho thiết bị IT bắt đầu được thực hiện.
Các trung tâm dữ liệu có máy chủ, nguồn cấp điện (DC hoặc AC), hệ thống chiếu sáng và điều hòa
không khí tiêu thụ lượng điện rất lớn. Đặc biệt, khi khối lượng dữ liệu liên lạc truyền trải qua máy chủ
tăng thì điện năng tiêu thụ điện tăng đến mức đáng cảnh báo. Các ủy ban, dự án và nhóm thúc đẩy tiết
kiệm điện đã được thành lập ở Nhật Bản và trên khắp thế giới hướng đến mục tiêu cắt giảm điện năng
tiêu thụ và đạt được hiệu suất cao. Đồng hồ đo điện kỹ thuật số WT210 của chúng tôi có thể đo lượng
điện năng tiêu thụ – cắt giảm lượng điện năng tiêu thụ đang là vấn đề cấp bách – với độ chính xác cao
và giúp giải quyết các vấn đề môi trường toàn cầu thông qua hiệu suất năng lượng.
Đo lường điện năng tiêu
thụ tại Trung tâm dữ liệu
Trong nhà

Ngoài trời

Hộp nối
Đầu vào
dòng điện

Đầu vào
điện áp

Biển đổi
DC

Trung tâm dữ liệu
Bộ đo điện
WT210

Phần mềm máy
tính thu thập dữ liệu

Hiệu quả hoặc nhận xét
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Dao động mức điện năng
tiêu thụ hàng ngày (W)

Giảm tiêu thụ điện máy chủ
dữ liệu
WT210 thu thập các dữ liệu điện lâu dài với độ chính xác
cao và có thể phân biệt hiệu quả dù là nhỏ nhất trong việc
giảm tiêu thụ điện.
Xác định được hiệu quả cắt giảm điện năng
tiêu thụ từ các dữ liệu

Sáng

Chiều

Tối

Mẫu 2006

Mẫu 2007

Mẫu mới

 Công ty Đánh giá Hiệu năng Tiêu chuẩn (SPEC) chuyên đo lường và công bố các dữ liệu về hiệu
năng hệ thống trong môi trường thực tế đã chứng thực WT210 là sản phẩm được khuyến khích nên
sử dụng để kiểm tra hiệu năng của thiết bị IT (đo lường điện).
 Hệ thống Sao Năng lượng thu hút sự chú ý trên toàn thế giới trong thời gian gần đây đã ban hành
các yêu cầu đối với thiết bị đo lường điện trên máy tính. WT210 có thể đo lường điện với độ chính
xác cao và độ phân giải cao cũng là một sản phẩm tuân theo Sao Năng lượng.

Lắp đặt thực tế hoặc kế hoạch dự kiến
Trong nước: Đây là mẫu loại nhập của Yokogawa Electric, một hãng đi đầu
trong lĩnh vực đồng hồ đo điện. Nhiều nhà sản xuất thiết bị lớn
cũng sử dụng WT210 trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, đo
lường chất lượng và trong dây chuyền sản xuất.
• Các khách hàng chính bao gồm:
Panasonic Communications, NTT, Hitachi Media Electronics,
Hitachi Information & Communication Engineering, Panasonic,
Panasonic Electric Works, Toshiba Home Appliance, Mitsubishi
Electric, Sanyo Electric, Pioneer, NEC, Sharp, Sony, Toshiba
Lighting & Technology, NEC Lighting, Osram Melco, Ushio,
Alpine, Daikin Industries, Satake Engineering, Ohnishi
Netsugaku,TDK
Nước ngoài: WT210 là mẫu loại nhập của Yokogawa Electric, một hãng đi
đầu trong lĩnh vực đồng hồ đo điện. Nhiều nhà sản xuất thiết bị
lớn ở nước ngoài cũng sử dụng WT210 trong dây chuyền sản
xuất. Thiết bị này không chỉ nhỏ gọn mà còn có chất lượng cao,
nổi tiếng về độ chính xác, khả năng hoạt động và độ tin cậy.
• Các khách hàng chính bao gồm:
Dell, Intel, Hewlett-Packard, Motorola, Sharp, Panasonic,
Canon, Toshiba, Electrolux, Whirlpool, Dyson, Xerox, Ushio,
Philips, Osram, Samsung, LG, Daewoo, Delta, United
Instrument, Maxtech, GE, ABB, Emerson, Kontram, Siemens

Liên hệ:

Yokogawa Electric Corporation
Toll-Free Number (T&M Customer Support Center): 0120-137046
E-mail(Customer Support)：tmi-cs@csv.yokogawa.co.jp URL: http://www.yokogawa.co.jp/tm/

