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Oslo, 26. september 2018

DigiPlex’ projekter for genanvendelse af overskudsvarme
nomineret til 2 energipriser ved Energy Awards
DigiPlex, den førende operatør af datacentre i Norden, er blandt favoritterne
til to internationale energipriser ved det prestigefyldte 2018 Energy Awards
arrangement, som afholdes den 5. december 2018 i London. DigiPlex høster
dermed stor anerkendelse for virksomhedens førende indsats i branchen
omkring genanvendelse af overskudsvarme fra sine datacentre til
opvarmning af tusindvis af private hjem.
Digiplex er nomineret i to kategorier: “Innovation of the Year: Technology –
Physical” og “Renewable Energy Technology of the Year”. Der bliver kamp til
stregen i begge kategorier, da flere internationale virksomheder fra forskellige
brancher har indsendt projekter, der viser innovation og faglig dygtighed på højt
plan.
“DigiPlex’ innovative tilgang har sikret os en ledende position både i Norden og
Internationalt, og i den sammenhæng er energioptimering en af vores
mærkesager,” udtaler Gisle M. Eckhoff, CEO for DigiPlex, og fortsætter “Vi er
utrolig glade for at være blandt favoritterne til disse priser og ser frem til at dele
ud af vores erfaringer omkring datacentrenes ansvar og muligheder for at bidrage
til ansvarlige energibesparelser.”
DigiPlex bruger lokale samarbejdspartnere til projekterne om genanvendelse af
overskudsvarme. Eksempelvis har DigiPlex’ eksisterende datacenter i Sverige
med et luft-til-luft kølesystem og en indirekte integreret vandfordampning skulle
tilpasses, således at datacentrets overskudsvarme kunne bruges af det lokale
fjernvarmeselskab, Stockholm Exergi, til opvarmning af 10.000 moderne
lejligheder. DigiPlex annoncerede ligeledes i august måned, at selskabet i Norge
på tilsvarende vis har indgået et samarbejde med Fortum Oslo Varme om
opvarmning af 5.000 lejligheder, og i Danmark har DigiPlex samme strategi i
forbindelse med det annoncerede investeringsprogram i 2018-2020.
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DigiPlex designer, bygger og driver bæredygtige datacentre i Norden. Virksomheden har
specialiseret sig i at levere skræddersyede, sikre og robuste IT-miljøer med den højest mulige
tilgængelighed. Både private og offentlige virksomheder og organisationer, inklusive
sikkerhedsfølsomme kunder som fx statslige og finansielle institutioner, stoler på DigiPlex’
datacenterløsninger. Alle DigiPlex’ datacentre er drevet af bæredygtige energiressourcer.
Læs mere på www.digiplex.com
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