NEWS TO MEDIA

Sverige, 26 September 2018

Digiplex projekt för återvinning av överskottsvärme
nominerat till två energipriser vid Energy Awards
DigiPlex, det ledande nordiska datacenterbolaget, har nominerats till två
internationella energipriser vid det prestigefulla 2018 Energy Awards vilket
hålls den 5 december i London. Bolaget är nominerat för sina
branschledande och innovativa lösningar för återvinning av
överskottsvärme från dess datacenter vilket effektivt möjliggör
uppvärmning av tiotusentals bostäder i Stockholm och Oslo.
DigiPlex har nominerats i två kategorier: “Innovation of the Year: Technology Physical" och "Renewable Energy Technology of the Year". Det råder stor
konkurrens i båda kategorierna, med ett internationellt urval av företag från olika
sektorer vars projekt visar på exceptionell innovation och praktisk kompetens.
"DigiPlex har alltid varit engagerade i innovation inom energieffektivitet vilket gör
att vi håller oss i framkant i vår bransch, både i norden och internationellt", säger
Gisle M. Eckhoff, VD för DigiPlex. "Vi är stolta över att vara nominerade till dessa
två utmärkelser, och för möjligheten att dela med oss av våra erfarenheter, vilka
visar på vikten av datacenter som en integrerad del i ett kretslopp för ansvarsfull
energianvändning."
DigiPlex arbetar med lokala partners Stockholm och Oslo för att omvandla
överskottsvärme från företagets datacenter till att värma upp tusentals bostäder i
Sverige och Norge. I Sverige samarbetar bolaget med Stockholm Exergi och där
kommer det befintliga Luft-till-Luft kylsystemet i DigiPlex datacenter i Upplands
Väsby att modifieras för att tillföra överskottsvärme till det lokala fjärrvärmenätet.
Det initiativet kommer värma uppemot 10 000 moderna lägenheter. I Norge
samarbetar DigiPlex med Norges största fjärrvärmeleverantör Fortum Oslo
Varme för att där värma uppemot 5 000 lägenheter med hjälp av överskottsvärme
från ett av sina tre datacenter i Oslo.
2018’s Energy Awards kommer att hållas i London den 5 december 2018.

För mer information, vänligen kontakta:
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Elisabeth Lennhede, kommunikatiosnchef, DigiPlex
elisabeth.lennhede@digiplex.com, +46 70 33 22 705

Om DigiPlex
Digiplex är det ledande nordiska datacenterbolaget som designar, bygger och driver datacenter i
Norden. Företaget levererar högklassiga tjänster till sina kunder i form av skräddarsydda, säkra
och stabila driftsmiljöer med högsta möjliga tillgänglighet. Tack vare detta har DigiPlex fått
förtroende i både privat och offentlig sektor, inklusive säkerhetskänsliga organisationer som
offentliga verksamheter och finansiella institutioner. DigiPlex datacenter drivs uteslutande med
förnyelsebar el.
Läs mer på: www.digiplex.com
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