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Stockholm, 08/12/2016

DigiPlex prisas för innovativ energilösning och stärker bilden av
Norden som ledande inom datacenter
På det prestigefyllda Datacenter Dynamics Awards 2016 fick DigiPlex igår motta ett mycket
uppskattat pris för sitt sätt att effektivisera energiförbrukningen i sina datacenter - Critical
Environment Future Thinking Award.
DigiPlex får priset för sin innovation och sitt nytänkande som hjälper till att forma nästa generations
lösningar för datacenter. Priset gäller specifikt DigiPlex så kallade Concert Control system, en
egenutvecklad sofistikerad styralgoritm som optimerar ett redan effektivt kylsystem baserat på den
genomsnittliga mängden energi som förbrukas av datacentrets it-lösningar. Algoritmen säkerställer
en industriledande effektivitet gällande energiförbrukning, så kallad PUE (Power Usage
Effectiveness), för DigiPlex datacenter i Stockholm och i Fetsund.
-

Energieffektivitet har en stor del i vad som skapar skillnad i vår bransch, såväl gällande miljöskäl
som att hålla ner kostnaderna för kunderna. Vi är väldigt stolta över det faktum att Concert
Control som erkänns som nästa innovativa steg inom det här området. Concert Control ger
kunderna ytterligare 10 procent i energibesparingar utöver de besparingar de redan gör med vårt
luft-till-luft kylningslösning, säger Gisle M. Eckhoff, vd på DigiPlex.

Ambitionen med DigiPlex datacenter är att de ska vara de främsta datacenter som företag och
organisationer kan samarbeta med. Detta gäller såväl i prestanda som för energikapacitet och
säkerhet. DigiPlex datacenter i Upplands Väsby är inte bara ett av Sveriges största kommersiella
datacenter, utan också ett av världens mest gröna och energieffektiva.
För mer information var vänlig kontakta:
Carsten Carlsson, H+K Strategies
carsten.carlsson@hkstrategies.com, 070-893 50 22
DigiPlex 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

