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Inngangur 
Hvað er gagnaver? Gagnaver er bygging eða hluti af byggingu þar sem meginhlutverkið er að 

hýsa tölvusal og þann búnað sem þarf til keyrslu og reksturs hans. Markmið verkefnisins er að fara 

yfir hönnun á gagnaveri þar sem skoðuð eru bygging, netkerfi, rafkerfi og kæling. Sett verður fram 

hönnun sem miðar að nýrri hugsun fyrir íslenskan markað þegar kemur að tölvusölum þar sem 

áhersla er á sveigjanleika, rekstrarkostnað, áreiðanleika og framtíðarstækkun. 

Við byggingu á nútímalegu gagnaveri eru ýmis atriði sem hafa áhrif á endanlega niðurstöðu t.d. 

staðsetning og umhverfi, netkerfi, rafkerfi, kæling, öryggiskerfi og fjarskipti. Einnig ber að nefna þætti 

sem koma að rekstri og útfærslu gagnavers en það eru áreiðanleiki, viðhald og prófanir. Hönnun á 

gagnaveri er gríðarlega stórt og krefjandi ferli. Verkefnið er afmarkað niður í ákveðna þætti sem allir 

eru mikilvægir og stór hluti af heildinni. Unnið er með byggingu sem þarf að ganga í gegnum 

breytingar til að hún henti undir starfsemi gagnavers og því er farið yfir bygginguna og sett upp 

skipulag. Áætlað er að fullnýta bygginguna í þremur áföngum og í verkefninu er fyrsti áfangi settur 

fram. Rýnt er í innviði og uppbyggingu á tölvusalnum, skáparnir fyrir búnað eru kynntir og unnið er 

með uppröðun þeirra innan tölvusalarins. Netkerfi og rafkerfi eru skoðuð frá stofnneti inn að 

endabúnaði og í báðum tilfellum er lögð megináhersla á uppsetninguna og hönnunina innan 

tölvusalarins. Kælingin er eingöngu skoðuð innan tölvusalarins og þar er tölvuskápnum gefið meira 

vægi en áður og settar eru fram greiningar úr hugbúnaði. 

Við hönnunina á gagnaverinu er stuðst við tvo staðla, annars vegar telecommunications 

infrastructure standard for data centers eða TIA-942 og hins vegar staðla og gögn frá BICSI sem er 

fagfélag í upplýsingatækniheimi. Forsendur verkefnisins eru fyrst og fremst að áreiðanleiki 

gagnaversins þarf að vera skv. flokki III (e.Tier III) sem skilgreindur er af Uptime Institute. Það þýðir í 

grunninn að allt skipulagt viðhald, útskipting á búnaði eða prófanir eiga ekki að raska neinu í daglegri 

keyrslu gagnaversins. Í hönnuninni þarf því að gera ávallt ráð fyrir að minnsta kosti einni varaleið 

(e.redundancy) eða jafnvel tvöföldun þannig að kerfið leggist ekki niður. Gagnaverið er hannað með 

það fyrir augum að hámarka svæðið fyrir tölvusalinn og búnað innan hans en það er vegna þess að 

rekstrarlíkanið, sem gagnaverið byggir á, er útleiga á tölvuskápum eða fermetrum innan tölvusalarins. 

Tölvusalurinn inniheldur skápa með rafmagnsfæðingu, neti og kæligetu sem er 5kW að meðaltali á 

hvern skáp þannig að viðskiptavinurinn kemur inn með allan endabúnað. Verkefnið er byggt upp sem 

vinnu- og hönnunarverkefni og skrifað út frá fagþekkingu. 

Í heimi fjarskipta og tölvukerfa eru mörg orð sem henta töluvert betur á ensku en íslensku og 

verður haldið í þá hefð í verkefninu. 

  



  Háskólinn í Reykjavík 
GRUNNHÖNNUN GAGNAVERS                                                                                               Reykjavik University 

Tækni og verkfræðideild  bls.2 
Rafmagnstæknifræði 

1 Húsnæði 

1.1 Breyting á húsnæði 
Húsnæðið sem verkefnið er unnið fyrir er staðsett á iðnaðarsvæði á höfuðborgasvæðinu en 

byggingin sem er fullbyggð stendur nú auð. Ákveðnar breytingar þarf að gera svo húsnæðið henti 

fyrir starfsemi á gagnaveri en þrátt fyrir það má segja að skipulagið á byggingunni henti að mörgu 

leyti vel. Byggingin er í heild sinni um 2295m2, þar af er salur um 1755m2 og hliðarbygging á tveimur 

hæðum sem hver um sig er 270m2. Mynd 1 sýnir málsetningar og skipulag á byggingunni. 

 

Mynd 1 - Sniðmynd og grunnmynd af byggingunni 

Þegar hugsað er til breytinga á byggingunni er lykilatriði að ná sem mestri nýtingu á salnum 

vegna möguleika á útleigðu svæði og þar af leiðandi tekjum. Fyrsti áfanginn miðast við það að 

tölvusalurinn rúmi tæplega einn þriðja af 1755m2 salnum. Huga þarf að aðstöðu fyrir vaktmann og 

tölvubúnað sem fylgir rekstri og öryggi gagnaversins. Neðri hæð hliðarbyggingarinnar er hugsuð fyrir 

búnað vegna inntaka en það eru vatn, rafmagn og netfæðing ásamt öllum þeim búnaði sem kemur að 

rekstri tölvusalarins sem og byggingunni í heild sinni. Á efri hæðinni er sett upp aðstaða fyrir 

rekstraraðila og viðskiptavini gagnaversins. Stórt atriði við breytingu byggingarinnar er öryggi og 

takmörkun á aðgengi bæði utan frá sem og innan. 
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Mynd 2 - Gagnaver 

Eins og sjá má á mynd 2 þá er búið að skipta salnum upp í þrjá áfanga. Í fyrsta áfanga er 

tölvusalurinn 24m x 22,5m eða 540m2 og er möguleiki á framtíðarstækkun upp á tæplega 1070m2. Í 

suðvesturhluta hússins, þar sem inngangurinn er, verður sett upp anddyri þar sem báðar hurðarnar 

eru læstar og stýrðar með aðgangsstýringu. Til að geta opnað aðra hurðina þurfa báðar að vera 

lokaðar svo möguleiki sé að fá aðgang en þetta er gert til að skapa aukið öryggi. Yfir innganginum 

verður sett upp rými sem er tæplega 40m2 fyrir vakt- og eftirlitsaðstöðu á gagnaverinu og aðgengi að 

því er upp hringstiga. Stórar hurðar eru í báðum endum á aðalsalnum og inn í tækjarýmið til að 

auðvelda aðgengi og lestun á stórum búnaði. Þegar áfanga þrjú er lokið yrðu stóru hurðunum lokað 

nema inn á vinnusvæðið til lestunar. Vinnusvæðið sem er í suðvesturhlutanum fyrir framan 

tölvusalinn er hugsað fyrir alla þá vinnu sem nauðsynlega þarf ekki að framkvæma innan salarins og 

er gert til að takmarka umgengni. Tækjarýmið í hliðarbyggingunni er hugsað fyrir búnað sem kemur 

að rekstri gagnaversins en það eru inntök, rafmagnstöflur, varaafl, nettengigrindur og öryggiskerfi. 

Þegar kemur að endanlegri uppsetningu búnaðar í tækjarýminu og stærðir hans þekktar þarf að huga 

að hólfun til að skapa öryggi og halda aðskilnaði á milli mismunandi og sambærilega kerfa. Á neðri 

hæð hliðarbyggingarinnar eru rafmagnsrými og vatnsinntak til staðar fyrir venjulegan rekstur á 

húsnæðinu sem hægt væri að nýta að einhverju leyti áfram. Á annarri hæðinni yrðu sett upp 

skrifstofurými, fundarsalur, eldhúsaðstaða og snyrtiaðstaða. Húsnæðið er varið með tveggja metra 

hárri girðingu allan hringinn við lóðamörk og aðgengi inn á svæðið verður stjórnað. 
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1.2 Tölvusalur 

1.2.1 Uppbygging á tölvusal 

Tölvusalurinn er eins og áður sagði 540m2 og er hann með einni inngönguleið sem er tvöföld 

hurð til að auðvelda innkomu á búnaði. Fyrsti áfangi tölvusalarins er einangraður frá með léttum 

millivegg til að eyða ekki óþarfa orku í kælingu á öllu svæðinu. Í tölvusalnum er sett upp kerfisloft í 

þriggja metra hæð frá gólffleti og það er hugsað fyrir lagnaleiðir en þó aðallega sem einangrun í 

kælingunni milli heits og kalds lofts. Ekki verður upphækkað gólf í tölvusalnum því það þyrfti að vera 

vottað fyrir jarðskjálftum, þola mikla þyngd tölvuskápanna og í því liggur mikill kostnaður. Einnig er 

öll vinna sem fer fram undir gólfinu tímafrek og þar sem manntími er þriðji stærsti kostnaðarliðurinn í 

uppbyggingu gagnavers, á eftir rafkerfinu og kælingu, getur sparast stofnkostnaður og 

viðhaldskostnaður án kerfisgólfsins (Bornfield, 2010). Þar sem kerfisgólfið er ekki til staðar verða allar 

lagnaleiðir inn í skápana og kælikerfi að ofanverðu. Á mynd 3 má sjá uppsetningu á tölvusalnum og 

helstu málsetningar innan hans. 

 

Mynd 3 - Yfirlitsmynd af tölvusal 

Tölvusalurinn er byggður þannig upp að skáparnir innan hans snúa framhlið að framhlið og þar af 

leiðandi snýr bakhlið að bakhlið. Gangurinn, sem framhliðar skápanna snúa að, er 1200mm og 

gangurinn eftir endilögnum salnum er 2000mm. Þessir tveir gangar eru hugsaðir sem leið fyrir stóran 

POD 
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búnað og skápa ef viðbætur eða breytingar eiga sér stað. Gangurinn, sem bakhliðarnar snúa að, er 

900mm sem er nóg til að opna hurðirnar á skápunum og vinna í þeim ásamt því að hugsað er til 

sparnaðar á fermetrum með mjórri gangi. Kælikerfin fyrir tölvusalinn (e. CRAC1) verða staðsett við 

hliðarvegginn og er sá gangur 2100mm. Með þessari uppsetningu er gott aðgengi að tölvuskápum, 

lögnum og kælikerfum þannig að öll vinna og viðhald getur farið fram án mikillar fyrirhafnar. 

1.2.2 POD 

Stærðin á tölvusalnum gerir það að verkum að með góðu móti er hægt að 

koma fyrir tíu POD-um2 sem hver inniheldur tuttugu skápa, sjá mynd 4. Í 

heildina verða því tvöhundruð skápar í fyrsta áfanga. Lengdin á hverjum POD er 

8m, breiddin er 3,6m og hann er byggður upp á 800mm breiðum tölvuskápum. 

Ástæðan fyrir 800mm skáp er til að auka allt aðgengi og skipulag í skápnum. 

Einnig er mikilvægt atriði sem snýr að koparlögnum en nánar verður fjallað um 

það í kafla 2.1. Uppbygging alla POD-anna tíu er í grunninn á sama hátt og 

miðast hönnunin út frá því að ná fram ákveðinni tvöföldun eða N+13 leið alveg 

að endabúnaði hvort sem talað er um rafkerfi, netkerfi eða kælingu. Hver POD 

þarf að minnsta kosti að innihalda tvo netskápa en þangað kemur netfæðingin 

inn ásamt því að öll netdreifing fyrir POD-inn er þaðan. Uppbyggingin á hverjum 

skáp er breytileg, nánast eins og fjöldi þeirra, hvort sem talað er um netskáp 

eða IT skáp4. Þrátt fyrir það er grunnhugmyndin í flestum tilvikum sú sama, sbr. 

rafmagnstengingar, dreifing á neti og uppsetning á tölvubúnaði.  

1.2.3 Tölvuskápar 

Skáparnir í tölvusalnum verða allir frá CPI (Chartworth Products Inc.). 

Fyrirtækið er bandarískt og sérhæfir sig í rekka og skápalausnum fyrir 

tölvubúnað ásamt því að huga vel að öllu skipulagi þegar kemur að lögnum 

innan skápsins sem er nauðsynlegt í gagnaveri þar sem strengirnir í 

hverjum skáp geta verið nokkur hundruð. Skáparnir eru hluti af 

TeraFrameTM línunni frá þeim og settir verða upp skápar sem eru 1989mm 

á hæð, 1147mm á dýpt og 800mm á breidd. Möguleiki er á tveim 

tegundum, F-series fyrir alla skápa sem geyma IT búnað og N-series þegar 

unnið er með netbúnað. Undir skápunum eru upphækkanlegir fætur til að 

lyfta þeim frá gólfi til að minnka hættuna á smávægilegum vatnslekum inn í 

þá. Rekkakerfi skápanna er gert fyrir 19“ búnað sem inniheldur 42U5 og 

skáparnir þola hleðslu upp að 907,2kg. Skápahurðin að framan er einföld og 

er með gataðri málmplötu sem er 79% opin. Í F-series skápunum er hurðin 

að aftan heil málmplata og hún er höfð tvöföld til þess að ná fram betri 

aðgengi á þrengri göngum tölvusalarins. Stór ástæða fyrir vali á þessari 

                                                           
1
 CRAC er skammstöfun fyrir computer room air condition. 

2
 POD eru tvær skáparaðir sem snúa framhliðinni að hvor annarri og mynda einingu, afmarkað með 

punktalínum á mynd 3. 
3
 N+1 eða ein auka leið, búnaður eða kerfi til viðbótar við nauðsynlegt magn þannig að allt virki eðlilega. Ef einn 

hluti bilar/ í viðhaldi á kerfið að vinna áfram eðlilega. 
4
 IT, Information Technology eða upplýsingatækni. IT verður notað fyrir skápa með endabúnaði og einnig sem 

samheiti fyrir IT búnað skápanna. 
5
 Eitt U (e. Rack Unit) er 44,45mm. 

Mynd 4 - POD 

Mynd 5 - F-Series frá CPI 
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tegund skápa er möguleikinn á hitaleiðara (e.vertical exhaust duct) eða „skorsteini“ á toppinn á 

skápnum sem er 609mm á breidd og 509mm á dýpt en hann tengist síðan kerfislofti tölvusalarins. 

Hitaleiðarinn er hluti af kælilausninni sem nánar verður fjallað um í fjórða kafla. Á mynd 5 má sjá 

tölvuskápinn með hitaleiðara. 

Með viðkomu hitaleiðarans takmarkast kapalleiðir inn í skápinn þannig að hurðin að aftan er 

lækkuð um 20cm og lagnaleið sett í staðinn sem er hugsuð fyrir rafmagnsfæðingu skápsins. N-series 

skápurinn er byggður eins upp og F-series skápurinn en þar sem möguleiki er á mun fleiri strengjum í 

N-series skápa er hægt að skipta út bakhliðinni fyrir gataða málmhurð og sleppa hitaleiðaranum á 

skápnum til að búa til aukið pláss fyrir lagnaleiðir í gegnum toppinn ef þess þarf. Möguleiki er á 

gríðarlegri flóru af lagnakerfum innan skápana hvort sem unnið er með IT skáp eða netskáp. Sem 

dæmi, ef unnið er með IT skáp sem inniheldur netþjóna (e.server) fara allar lagnir og tengingar fram 

að aftanverðu og því er allt kapalskipulag valið út frá því. Hins vegar þarf netskápur að hafa 

lagnaskipulag frá framhliðinni og aftur að bakhliðinni. Rafmagnsfjöltengi fyrir skápinn eru sett upp 

lóðrétt við rekkann að aftanverðu. Skáparnir bjóða upp á mikinn möguleika hvað varðar læsingar og 

lokunarmöguleikum, allt frá einföldu snúningshandfangi upp í aðgangsstýrðan kortalesara. Endanleg 

ákvörðun um uppsetningu á hverjum skáp fyrir sig er hins vegar ekki tekin fyrr en búið er ákveða 

hvaða hlutverki skápurinn þjónar (Chatsworth products, INC., 2010). 
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2 Netkerfið 

2.1 Grunnhugmynd 
Uppbygging netkerfisins er tvöfalt frá stofnneti inn að endabúnaði til að ná fram meiri uppitíma 

á netkerfið og þar af leiðandi meiri áreiðanleika á gagnaverið. Á mynd 6 má sjá þá tvöföldun sem 

unnið er eftir. 

 

Mynd 6 - Grunnuppbygging netkerfisins 

Inntökin eru tvö og tengjast sitthvoru stofnnetinu sem eru óháð hvort öðru. Þaðan er sambandi 

komið á switch-ana sem tengist endabúnaði en þar fyrst koma netlagnirnar saman. Allt kerfið er 

byggt upp á ljósleiðara þar til kemur að endabúnaði en þá er möguleiki að velja á milli ljósleiðara eða 

koparstreng eftir tegund búnaðar. Netlagnakerfið og efnið innan gagnaversins þarf að styðja a.m.k. 

10Gb/s samband og byggist upp á singlemode OS1/OS21 ljósleiðara frá stofnneti og að switch-um en 

dreifing á milli POD-a og innan þeirra er byggt á multimode OM32 ljósleiðara eða Cat6a3 koparlögn. 

Við uppbyggingu á nýju gagnaveri eða tölvusal er það staðreynd að lagnakerfið þarf að styðja 

a.m.k 10Gb/s. Í dag eru flest kerfi þó einungis að styðja 1Gb/s en þegar horft er til framtíðar þá munu 

kröfurnar aukast a.m.k upp í 10Gb/s og eftir það er ekki langt að bíða þar til 40Gb/s eða 100Gb/s 

komi inn sem lágmarkskrafa. Ástæðan fyrir því að notaður er singlemode ljósleiðari að hverjum POD 

og síðan multimode innan hans er sú að singlemode hentar mun betur í lengri vegalengdir og nánast 

undantekningalaust kemur singlemode strengur frá stofnnetinu. Multimode er innan tölvusalarins því 

bæði lagnaefnið, sendinga- og móttökubúnaður er ódýrari. Ástæðan fyrir OM3 multimode ljósleiðara 

er að hann styður 10Gb/s og einnig næstu skref í auknum hraða í framtíðinni. Koparlögnin þarf einnig 

að styðja 10Gb/s og er notaður Cat6a búnaður og efni. Cat6a ræður við 10Gb/s samband upp að 

100m og hefur bandbreiddina 500MHz. Cat6 styður 10Gb/s en aðeins upp að 40m í kapalbúnti og 

                                                           
1
 OS1/OS2, singlemode ljósleiðarategund, byggð á 9/125µm leiðara og notast við lasertækni í sendingu og 

móttöku. Gerð fyrir langar vegalengdir. 
2
 OM3, multimode ljósleiðarategund, byggð á 50/125µm leiðara og notast við lasertækni í sendingu og 

móttöku, styður 10Gb/s. 
3
 Cat6a, eða Category 6 augment koparstrengur með fjórum pörum, styður 10Gb/s og hefur bandbreiddina 

500MHz. 



  Háskólinn í Reykjavík 
GRUNNHÖNNUN GAGNAVERS                                                                                               Reykjavik University 

Tækni og verkfræðideild  bls.8 
Rafmagnstæknifræði 

með bandbreiddina 250MHz. Algengasti koparstrengurinn í dag á Íslandi er Cat5e en hann styður 

aðeins 1Gb/s og hefur bandbreiddina 100MHz. Flestar vegalengdir innan gagnversins eru undir 40m 

fyrir koparstrenginn en þar sem framtíðin mun leita upp í 40 eða 100Gb/s eru meiri líkur að Cat6a 

gæti haldið þeim hraða ásamt því að hann gefur ávallt a.m.k tvöfalda bandbreidd og er betur varinn 

gagnvart truflunum. Með tilkomu Cat6a, sem er bæði breiðari og hefur minni beygjuradíus en Cat5e, 

verður þörfin fyrir 800mm breiðan tölvuskáp mun meiri en áður til að auka líkurnar á 

hámarksafköstum netkerfisins með meira svigrúmi og svæði fyrir strenginn. 

Í uppsetningu á netkerfinu verður notast við efni frá Panduit sem er Bandarískt fyrirtæki og 

sérhæfir sig í lausnum á netkerfum.1 Þeir eru með sterka línu af skápalausnum, lagnaefni og 

tengibúnaði fyrir netkerfi. Panduit er fyrirtæki sem stenst alla staðla og eyðir miklum fjármunum 

árlega í þróun til að halda sér í fremstu röð. Netkerfið verður byggt upp á lausn sem kallast 

QuickNetTM, sem er tilbúinn tengibúnaður sem þarf eingöngu að koma fyrir í skápunum og tengja 

síðan á mjög fljótlegan hátt eða eins og Panduit kallar það „quick plug-in“. Er þetta dýrari lausn í 

innkaupum en uppsetningatíminn er mun styttri, einfaldari og ódýrari auk þess sem að allur 

búnaðurinn kemur fullprófaður frá framleiðanda sem eykur áreiðanleika (Panduit CORP., 2010). 

2.2 Frá stofnneti að POD 
Eins og sést á mynd 7 þá eru tvö netinntök fyrir bygginguna en notaðir eru sérstakir lagnastigar 

fyrir hvora ljósleiðaralögnina fyrir sig, alveg inn að netskápunum. Þetta er gert til að halda 

lagnaleiðunum aðskildum og takmarka hættuna á t.d skemmdum á báðum lögnum í einu. 
 

 

Mynd 7 - Yfirlitsmynd af netlagnaleiðum frá stofnneti að netskáp 

                                                           
1
 Sett verður fram vörumerki með öllum búnaði frá Panduit. 
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PRV6 CMR19X84 PRD12 

          FCE4                  FC9-24-10Y 

FX912D5-5M40Y 

Lagnaleiðirnar inn í skápana eru að framanverðu og eru lagnastigarnir fyrir netkerfið staðsettir 

fyrir neðan kerfisloftið. Það sama á við um stofnnetið sem er hugsað tvöfalt alla leið í gegnum 

ljósleiðarahring Mílu og síðan út úr landi eftir norður- og suðurleið í gegnum sæstrengina Farice 

og/eða Danice ef þarf (Ingvar Hjaltalín Jóhannesson, 2010). Ekki tengjast allir POD-arnir 

ljósleiðarainntakinu beint því algengara er að í einum POD-inum sé staðsettur core switch1 fyrir 

gagnaverið eða viðskiptavin sem leigir út hluta af salnum og þaðan er netsamböndum dreift áfram. 

En ef útleiga er aðeins á einum POD þá er það gert til einangrunar að hann tengist beint inn á 

ljósleiðara frá inntökunum til að skapa öryggi. Uppbygging lagnaleiða miðar út frá því að sem styst sé 

frá inntökunum tveimur og inn að POD-unum. Einnig eru lagnaleiðir á milli netskápa POD-anna. 

2.2.1 Ljósleiðarainntak 

Ljósleiðarainntökin tvö eru eins byggð upp og staðsett í tækjarýminu þar sem þau eru í 

aðskildum rýmum. Á mynd 8 má sjá uppsetningu og búnað inntaksins. 
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Mynd 8 - Uppbygging ljósleiðarainntaks 

Búnaður fyrir netinntakið situr í 19“ rekka CMR19X84 sem er gerður úr áli og er 2134mm á hæð, 

514mm á breidd og 76mm á dýpt. Hægt er að koma fyrir búnaði í rekkunum upp að 45u. Á sitthvorri 

hlið rekkans er lóðrétt kapalskipulag PRV6 sem er 2133mm á hæð, 152,4mm á breidd og 416,6mm á 

dýpt. Þetta eru lagnaleiðir fyrir strengi til að halda góðu skipulagi í rekkanum ásamt því að málmloki 

PRD12 er komið fyrir á skipuleggjarana upp á vörn og útlit. Rekkakerfi er valið með tilliti til 

mögulegrar framtíðarstækkunar og aukinnar eftirspurnar á ljósleiðarasamböndum í framtíðinni. 

Gerð er sú krafa á þá sem setja upp og tengja inn ljósleiðarasambandið fyrir gagnaverið að 

inngangsstrengurinn sé singlemode ljósleiðari og innihaldi að lágmarki 96 ljósleiðaraenda inn í hvorn 

inntaksrekka (Metherell, 2010). Aukaplássið í rekkanum eða veggpláss við hliðina á þeim er hugsað 

                                                           
1
 Core switch-inn er aðal switch-inn sem tengir aðra dreifinga switch-a saman og út á stofnnetið. 

Dreifing á ljósleiðara út í 

tölvusal gagnaversins. Inntaksrekkinn og lagnaskipulag 

Ljósleiðarlögnin að POD-

unum. 
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F912D5-5M40Y FCE1 FC9-24-10Y 

fyrir inntakið á ljósleiðaranum og tengingu inn á ljósleiðaranet gagnaversins. Einnig er aukasvæðið í 

skápnum hugsað fyrir mögulega framtíðastækkun eða aukna kröfu á tengingu gagnaversins. 

Ljósleiðarinn frá stofnnetinu tengist ljósleiðaraneti gagnaversins með LC tengienda inn á kassetturnar 

FC9-24-10Y. Kassetturnar eru fimm í upphafi og sitja í ljósleiðaraskúffunni FCE4 sem tekur 4u í 

skápnum og getur innihaldið allt að tólf kassettur. Kassetturnar fimm eru byggðar á singlemode 

ljósleiðara en hver þeirra inniheldur tuttugu og fjórar tengingar á framhliðinni, eða tólf tvöföld LC 

tengi og á bakhliðinni eru tvö MPO/MTP1 tengi þar sem hvort tengið inniheldur tólf ljósleiðara. Með 

fimm kassettum er því ljósleiðaradreifing upp á 120 ljósleiðaratengingar að hámarki sem skiptast 

niður á tíu 12 leiðara MPO tengi. Þetta er gert til að auka möguleika á dreifingu ljósleiðarans um 

gagnaverið án stórvægilegra aðgerða seinna meir. 

2.2.2 Ljósleiðaralögn að POD 

 

 

 

 

 

 

Á mynd 9 má sjá ljósleiðarann sem er lagður inn að POD-unum og þann búnað sem hann tengist 

inn á. Frá kassettunum sem staðsettar eru í inntaksrekkanum liggur singlemode MPO-MPO snúra 

F912D5-5M*Y 
2. Snúran er lögð í lagnastiga frá inntakinu að netskápum POD-anna. Inn að hverjum 

POD verða lagðir tólf leiðarar eða ein MPO-MPO snúra að lágmarki hvort sem það er beint frá inntaki 

eða frá core switch. Inn í hverjum netskáp POD-sins þar sem sambandið kemur inn er búið að koma 

fyrir ljósleiðaraskúffunni FCE1 en hún tekur 1u í skáp og getur innihaldið fjórar kassettur sem gefur 96 

tengingar. Í grunninn er sett upp ein kassetta í hvern inntaksnetskáp POD-sins og inn á hana tengist 

MPO-MPO snúran. Til að halda tvöföldun á kerfinu eru netskáparnir tveir innan POD-sins fæddir frá 

sitthvoru inntakinu hvort sem það er beint frá inntaki eða core switch. 

  

                                                           
1
 MTP er skrásett vörumerki í eigu US Conec Ltd. Framvegis verður talað um MPO tengi eða snúru. 

2
 Strengurinn er í misjöfnum lengdum og táknið * skiptist út fyrir tölustaf sem táknar lengdina, þ.e. ef notuð sé 

10 metra snúra þá er vörunúmerið F912D5-5M10Y. 

Mynd 9 - Efnið fyrir ljósleiðaralögn að POD frá inntaki 
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2.2.3 Samantekt frá inntaki að POD 

Netkerfið frá inntaki að POD er allt byggt upp á singlemode ljósleiðara og að lágmarki eru tólf 

leiðarar lagðir frá hvoru inntaki inn að netskápum POD-sins í grunninn. Þegar staðsetning á core 

switch liggur fyrir þarf að fjölga mögulegum tengingum frá inntaki að honum. Í töflu 1 er búið að taka 

saman efnislista fyrir netkerfið frá inntaki og inn að POD en taflan rekur sig í réttri röð inn að netskáp 

POD-sins. 

Tafla 1 - Efnislisti frá stofnneti að POD 

Hlutverk Vörunúmer frá 
Panduit 

Punktar um búnaðinn 

Rekki fyrir inntakið CMR19x84 Rekkinn er 19“ og 45u. 
Lagnakerfi fyrir rekka PRV6 + PRD12 Festast á hliðarnar og er til að halda skipulagi í 

rekkanum. 
Ljósleiðaraskúffa í 
inntaksrekka 

FCE4 Tekur 4u og komast 12 kassettur í hverja skúffu, 
inniheldur einnig skipulag fyrir ljósleiðarann. 

LC-MPO kassetta 
singlemode í 
inntaksrekkum 

FC9-24-10Y Hver kassetta inniheldur 24 singlemode 
ljósleiðaratengingar sem skiptast jafnt á milli 
tveggja MPO tengja aftan á kassettunni. Á 
framhliðinni eru 12 tvöföld LC-tengi. 

MPO-MPO strengur 
singlemode 

FX12D5-DM*Y 1 snúra frá hvorum inntaksrekka í hvern POD, það 
eru 12 ljósleiðarar frá hvorum rekka (lágmark). 

Ljósleiðaraskúffa í 
netskápa POD-sins 

FCE1 Tekur 1u og komast 4 kassettur í skúffuna, einungis 
hugsuð fyrir netfæðingu fyrir POD-inn. 

LC-MPO kassetta 
singlemode í netskápum 

F912D5-5M40Y 
 

Inntakið í netskápunum fær fæðinguna í gegnum 
MPO-MPO snúruna, frá kassettunni er síðan tengst 
switch-unum. 

*
Strengurinn er í misjöfnum lengdum og skiptist út fyrir tölustaf sem táknar lengdina í metrum, sbr. neðanmálsgrein bls. 10. 
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Singlemode MPO - MPO 

ljósleiðarasnúrur,            

12 leiðarar í hverri snúru 

Netskápur 1 

Inntaksrekki 1 Inntaksrekki 2 

Netskápur 2 

POD 3 

Netskápur 1 

Netskápur 2 

POD 4 

Kassettan smellur í 

ljósleiðaraskúffuna FCE1 

Kassettan smellur í 

ljósleiðaraskúffuna FCE4 

 

Stofnnet 1 Stofnnet 2 

Úttök inn á switch 

netskápsins 

Á mynd 10 er sett upp tengingin frá stofnneti inn á sitthvorn inntaksrekkann og sýnd tvöföld 

tenging inn á netskápa POD-sins. 

 

 

 

 

  

Mynd 10 - Einlínumynd af netkerfinu frá stofnneti að POD 
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2.3 Netkerfið innan POD 
Hver POD er mismunandi uppbyggður eftir búnaði, þ.e. bæði netskáparnir og IT skáparnir. Það 

miðast þó allt út frá því að vera með tvöföldun á netlagnaefninu inn að endabúnaði hvort sem um er 

að ræða ljósleiðara, kopar eða bland af hvoru. Netskáparnir innihalda netfæðinguna, dreifingu og 

samskipti við alla IT skápanna. Allar ljósleiðaralagnir innan POD-sins frá switch-um eru multimode 

OM3 og koparlagnirnar eru Cat6a. 

Á þessum tímapunkti liggur ekki ljóst fyrir hver verður endanlegur búnaður í hvern skáp en hægt 

er að sýna þá hugmyndafræði sem unnið er eftir. Sett verður fram heildarlausn á netskáp, einum IT 

skáp sem byggir á koparlausn og einum IT skáp sem byggir á ljósleiðaralausn en báðir skáparnir munu 

innihalda sextán netþjóna. Netskápurinn verður byggður upp fyrir POD-inn í heild sinni og hann 

skiptist jafnt á milli kopar- og ljósleiðaradreifingar. Dreifingin á netsamböndunum er því þannig að níu 

IT skápar tengjast með ljósleiðara og níu með kopar. Allar netlagnir koma inn í skápana gegnum 

lagnaleiðir á toppnum að framanverðu og skiptast í tvo mismunandi lagnastiga eftir frá hvoru 

stofnneti fæðingin er. 

2.3.1 Netskápurinn 

Í hverjum POD eru a.m.k. tveir netskápar sem eru byggðir upp á sama hátt til að viðhalda 

tvöföldun á kerfinu. Á mynd 11 má sjá uppsetningu á búnaði og þær tengingar sem eru í netskápnum. 
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Mynd 11 - Uppbygging netskáps 

Inn á skápana kemur ljósleiðarafæðing fyrir POD-inn frá hvoru stofninntaki fyrir sig. Frá inntakinu 

er tenging inn á switch með tengisnúrum frá kassettunni FCX0-24-10Y. Í hverjum POD eru átján 

Dreifing á ljósinu út í 

IT-skápana. 

 

 

Ljósleiðarafæðingin 

fyrir netskápinn. 

 
Dreifing á koparstreng 

út í IT-skápanna í 

gegnum patch panel. 

Hugsað sem pláss fyrir 

switch-a og skipulagið í 

kringum þá, áætlað 22u. 

Patch snúrur frá switch og 

inná patch panel og 

kassetturnar, tengjast að 

framanverðu. 

 

 

 

Lagnir frá patch panelum 

og kassettum í dreifingu 

á netfæðingunni, ljós og 

kopar tengjast að aftan. 
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QAPP24BL 

QARBCBCBXX50 

UTP6A10BU/UTP6A10GR 

skápar fyrir IT búnað og þarf netskápurinn að hafa bæði tengibúnað fyrir Cat6a strengi og ljósleiðara 

til að dreifa samböndum út í alla IT skápa POD-sins. 

Möguleiki er á tuttugu og fjórum tengingum í hverjum IT skáp hvort sem um er að ræða 

ljósleiðara eða kopar. Ef dreifingin á ljósleiðaranum er skoðuð þá tengist hann frá switch-inum í 

kassetturnar FCX0-24-10Y með LC tengisnúrum. Hver kassetta ræður við að hámarki tólf tvöfaldar 

multimode tengingar þannig að tvær kassettur þarf fyrir hvern IT skáp og í heildina eru það átján 

kassettur í hvorn netskáp fyrir IT skápana níu. Kopardreifingin fyrir Cat6a tengist inn á patch panel 

QAPP24BL frá switch með Cat6a tengisnúru. Hver patch panel er v-laga og tekur tuttugu og fjórar 

tengingar, þannig að einn patch panel þarf fyrir hvern IT skáp eða átta í heildina. Ástæðan að notaðir 

eru v-laga patch panel-ar en ekki flatir er sú að þá er beygjuradíusinn réttur inn frá lóðréttu 

lagnaleiðunum þannig að hættan á töpum er minnkuð. Einnig þarf ekki að notast við lárétt 

lagnaskipulag í rekka skápsins sem tæki pláss frá virka búnaðinum. 

2.3.2 IT skápur með koparlausn 

IT skápur með koparlausn fær samband frá báðum netskápunum með Cat6a tilbúnum kassettum 

(e.preterm) og má sjá uppsetningu á skápnum og tengingar á mynd 12. 
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Mynd 12 - IT skápur með koparlausn 

Kassettur sem tengjast inn frá netskápnum innihalda hver um sig sex sökkla fyrir tengingu á 

cat6a og smella þær beint í patch panelinn QAPP24BL en hann getur tekið allt að fjórar kassettur. Þar 

sem það eru tuttugu og fjórar tengingar frá hvorum netskáp þarf í heildina átta kassettur eða fjórar 

frá hvorum netskáp. Patch snúrunar frá patch panel og inn á hvern IT búnað fyrir sig eru mislangar 

eftir þörfum, allt frá hálfum metra upp í þrjá metra og snúrurnar eru einnig mismunandi á litinn eftir 

því frá hvorum netskápnum fæðingin kemur. Þetta er gert til að einfalda skipulag og frágang í 

skápnum ásamt því að auðvelda alla vinnu við hann í framtíðinni. 

Patch snúrur frá patch 

panel í endabúnað, ein frá 

hvorum patch panel. 

Patch panels, einn 

fyrir hvorn netskáp. 

Lögnin frá netskápunum, 

24 tengingar frá hvorum, 

smella í patch panel. 
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2.3.3 IT skápur með ljósleiðaralausn 

IT skápur með ljósleiðaralausn fær fæðingu frá báðum netskápum í gegnum MPO ljósleiðara-

snúru og á mynd 13 má sjá uppsetningu og tengingu á skápnum. 
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Mynd 13 - IT skápur með ljósleiðaralausn 

Frá hvorum netskáp koma fjórar MPO snúrur og tengjast í tvær MPO-LC kassettur. Þetta býður 

upp á möguleika á tuttugu og fjórum tvöföldum tengingum frá hvorum netskáp því hver snúra ber 

tólf ljósleiðara. Kassettan situr í ljósleiðaraskúffunni FCE1 sem rúmar allar fjórar kassetturnar. Frá 

kassettunni er endabúnaðurinn tengdur með LC-LC tengisnúrum og líkt og með Cat6a strenginn getur 

hver endabúnaður verið með möguleika á tvöfaldri tengingu frá sitthvorum netskápnum. LC-LC 

tengisnúrurnar eru í misjöfnum lengdum eftir þörfum upp á skipulag og aðgengi í skápnum. 

  

Ljósleiðaralögn frá 

netskápum, fjórar MPO 

tengisnúrur frá hvorum skáp. 

MPO-LC kassetta, hver getur 

gefið tólf tvöfaldar tengingar. 

Tengisnúrur LC-LC frá 

kassettu að endabúnaði. 
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2.3.4 Samantekt á netkerfi innan POD 

Á mynd 14 er búið að setja skápana saman og tengja. Sést þá vel að hver IT skápur er að fá 

samband frá báðum netskápunum og helst þá tvöföldun alla leið innan gagnaversins. Á myndinni sést 

einnig sú hugmyndafræði sem verið er að vinna með í netkerfinu innan POD-sins og tafla 2 aðstoðar 

við útskýringu á öllum tengingum. 
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Mynd 14 - Einlínumynd af tengingum 

 

Tafla 2 - Litaútskýringar lögnum fyrir mynd 14 

Litur Hlutverk 

 Ljósleiðarafæðing fyrir POD-inn, singlemode OS1/OS2. 

 Cat6a dreifing frá netskáp 1 að IT skápum. 

 Cat6a dreifing frá netskáp 2 að IT skápum. 

 Ljósleiðaradreifing frá netskáp 1 að IT skápum, multimode OM3. 

 Ljósleiðaradreifing frá netskáp 2 að IT skápum, multimode OM3. 

 Dreifing innan IT skápsins, ljósleiðari multimode eða Cat6a eftir því sem við á. 

 Dreifing innan IT skápsins, ljósleiðari multimode eða Cat6a eftir því sem við á. 
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Tafla 3 inniheldur efnið og búnað í hverjum skáp fyrir sig miðað við uppsetningu á POD-inu. 

Taflan rekur sig frá inntaki netskápsins að endabúnaði IT skápanna. 

Tafla 3 - Efnis- og búnaðarlisti netskápa og IT skápa 

Hvaða skáp Hlutverk Vörunúmer Punktar um búnaðinn 

Netskápur 
Inntak 

Ljósleiðaraskúffa, 
fæðing á skápnum. 

FCE1 1u og tekur fjórar kassettur. 

Netskápur 
Inntak 

Kassetta MPO-LC, 
fæðing á skápnum. 

FCXO-24-10Y Einn singlemode MPO-MPO snúra 
frá inntaki eða 12 leiðarar. 

Netskápur 
Inntak 

Patch snúra LC-LC 
singlemode. 

F9E10A-10M* Frá inntakskassettu og í switch-inn. 

Netskápur 
Ljósleiðarahluti 

Patch snúra LC-LC 
multimode. 

FZE10-10M* Frá switch-i og að kassettum fyrir 
dreifingu til POD-s. 

Netskápur 
Ljósleiðarahluti 

Ljósleiðaraskúffa, 
dreifing fyrir POD. 

FCE1 Einn skúffa fyrir tvo IT skápa. 

Netskápur 
Ljósleiðarahluti 

Kassetta MPO-LC, 
dreifing fyrir POD. 

FCXO-24-10Y 2 kassettur á hvern IT skáp með 
ljósleiðaralausn. 

Netskápur 
Ljósleiðarahluti 

MPO-MPO 
multimode snúra. 

FX12-D5-5M*Y Fjórar í hvern IT skáp eða 24 
sambönd. 

IT skápur 
Ljósleiðari 

Ljósleiðaraskúffa. FCE1 Ein skúffa fyrir sambönd frá báðum 
netskápum. 

IT skápur 
Ljósleiðari 

Kassetta MPO-LC. FCXO-24-10Y Tvær fyrir hvorn netskáp. 

IT skápur 
Ljósleiðari 

MPO-MPO multi-
mode snúra, fæðing 
frá netskápum. 

FX12-D5-5M*Y Hver kassetta tekur 2 snúrur eða 
24 sambönd. 

IT skápur 
Ljósleiðari 

Patch snúra LC-LC 
multimode. 

FZE10-10M* Möguleiki á tveimur tengingum í 
hverjum IT búnaði.  

Netskápur 
Koparhluti 

Cat6a patch snúra. UTP6a* Frá switch-i að Patch panel fyrir 
dreifingu til POD-s. 

Netskápur 
Koparhluti 

V-laga Patch panel 
fyrir Cat6a. 

QAPP24BL Einn fyrir hvern IT skáp og er hver 
með möguleika á 24 tengingum. 

Netskápur 
Koparhluti 

RJ-45 kassetta, 
dreifing út í POD-a. 

QARBCBCBXX50 Hver kassetta er með 6 RJ-45 tengi 
og þarf 4 fyrir hvern IT skáp. 

IT skápur 
Kopar 

RJ-45 kassetta, 
fæðing frá 
netskápum. 

QARBCBCBXX50 Fjórar frá hvorum netskáp eða 48 
tengipunktar. 

IT skápur  
Kopar 

V-laga Patch panel 
fyrir Cat6a. 

QAPP24BL 24 porta patch panel, einn fyrir 
tengingu við hvern netskáp. 

IT skápur 
Kopar 

Patch snúra Cat6a. UTP6a* Tvær fyrir hvern IT búnað í 
skápnum. 

* Táknar tölustaf í metrum fyrir mismunandi lengdir á tengisnúrunum. 
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Netskápur 2 

Mynd 15 sýnir tvöfalda tengingu að endabúnaði frá tveimur switch-um í sitthvorum netskápnum 
innan POD-sins með ljósleiðara og Cat6a lausn. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Switch 

 

 
Switch 

 

 
Endabúnaður 
 

 
Endabúnaður 
 

  

  

 

Netskápur 1 

IT skápur 
Ljósleiðari 

IT skápur 
Cat6a 

Mynd 15 - Einlínumynd af tengingu frá switch að endabúnaði innan POD 

LC-MPO kassetta 
Multi mode 

V-laga patch panel 

Cat6a 

RJ-45 kassetta Cat6a 
Smellur í bakhliðina 

Patch snúra Cat6a Patch snúra LC-LC 
Multi mode 

Tengisnúra 
MPO-MPO 
Multimode 
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3 Rafkerfið 

3.1 Grunnhugmynd 
Rafkerfi gagnaversins í flokki III skiptist upp í nokkra meginþætti en þeir eru fæðing frá stofnneti, 

varaafl, inntök, rafkerfi fyrir kælinguna, rafkerfi fyrir lykilbúnað gagnaversins og að endingu rafkerfi 

fyrir annað, líkt og lýsing, sjá nánar mynd 16. 

 

Mynd 16 - Grunnskipting rafkerfis gagnaversins 

Rafkerfið verður hugsað tvöfalt alla leið frá stofnneti að endabúnaði. Hægt á að vera að 

framkvæma allt viðhald og ákveðnar breytingar á rafkerfinu án þess að það skerðist. En í viðhaldi þá 

missir heildarkerfið tvöföldunina og er þar af leiðandi viðkvæmara fyrir rafmagnsleysi. Stofnarnir 

tveir, A og B innan gagnaversins, eru þannig tengdir að stofn A fer í gegnum varaaflgjafa en stofn B er 

ekki tengdur neinu varaafli. Einlínumynd af kerfinu má sjá á mynd 25, bls.25. 

Rafkerfi tölvuskápa gagnaversins verður byggt upp á þriggja fasa rafmagni og er reiknað með að 

meðalnotkun á hvern skáp sé 5kW. Það gerir 20 skápar * 5kW eða 100kW á hvern POD og fyrir fyrsta 

áfanga tölvusalarins er álagið 100kW * 10 POD-ar eða 1MW. Hönnunarforsendur á inntökunum 

miðast þó við heildarbygginguna og að hægt sé að auka meðalálag skápanna upp í 10kW. 
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3.2 Rafmagnsfæðing að tölvusal 

3.2.1 Tenging stofnneta við gagnaver 

Inn að tækjarými byggingarinnar koma tvær aðskildar rafmagnsfæðingar frá stofnneti. Halda 

þarf að lágmarki tuttugu metra fjarlægð á milli lagnanna og inntaka sem eru í aðskildum brunahólfum 

innan tækjarýmisins. Lágmarkskrafa á stofnfæðingarnar er að þær komi frá sitthvorri áttinni á 

háspennuhringnum eða frá tveimur mismunandi aðveitustöðum. Inntakið er háspenna og því þarf að 

koma fyrir spennum utandyra inn á lóðinni til að spenna niður í rekstrarspennu gagnaversins 

400/230Vac. Einnig er sá möguleiki fyrir hendi að nýta inntaksrýmið í byggingunni þegar stærð 

spennisins er ljós. Ef rafmagnsfæðingin fyrir tölvusalinn er skoðuð nánar þá þarf spenni sem ræður 

við að lágmarki 1MVA en þá á eftir að taka inn í t.d kælingu, húsarafmagn og mögulega 

framtíðarstækkun eða þróun innan tölvusalarins. 

3.2.2 Stofnfæðing A 

Stofnfæðing A er tengd varaafli og tengist því bæði lykilbúnaði gagnaversins sem og öðrum 

búnaði. 

3.2.2.1 Varaafl, rafallinn 

Rafallinn (e.generator) fyrir gagnaverið er hugsaður sem varaaflgjafi á stofnnet A og einnig sem 

aflgjafi ef viðhald á sér stað á netinu. Stærð rafalsins miðast við heildarálag gagnaversins en það þýðir 

að ef gagnaverið er keyrt á rafalnum á allt að vinna eðlilega frá húsarafmagninu til tölvusalarins. 

Rafallinn verður staðsettur utandyra og kemur í gámi sem hefur innbyggðan olíubirgðatank. Gerð er 

krafa á að minnsta kosti átta tíma olíubirgðir á staðnum miðað við fullt álag auk þess sem að rafallinn 

þarf að vera innan við eina mínútu að gangsetjast og ná hámarksafköstum þegar við á. Tryggja þarf 

olíuþjónustu allan sólahringinn, allt árið um kring til að uppfylla kröfurnar fyrir flokk III. 

3.2.2.2 Skiptir-ATS 

Stofn A og rafallinn eru tengdir skipti sem er sjálfvirkur rofi 

eða ATS 1. Hann er til að stjórna vali á milli stofnnetsins og 

rafalsins þannig að ef netið slær út þá skiptist yfir á rafalinn 

sjálfkrafa. Við það ræsist rafallinn og tekur við sem aflgjafi 

gagnaversins fyrir net A þar til stofninn er aftur orðinn virkur. 

Skiptirinn þarf að þola allt álagið í gagnaverinu ásamt því að 

vera búinn rofa til að tengja framhjá (e.bypass) í viðhaldi eða 

prófunum. ATS er staðsettur í tækjarýminu og er í sama rými og 

aðaltaflan fyrir net A, sjá staðsetningu ATS í kerfinu á mynd 17. 

3.2.2.3 Varaafl – UPS kerfið 

Frá skiptinum liggur strengur inn á aðaltöflu A. Frá aðaltöflunni er rafmagnsdreifingunni skipt 

upp, annars vegar fyrir þann hluta sem er lykilhluti fyrir rekstur á gagnaverinu sem tengist síðan UPS2 

varaaflgjafanum og hins vegar búnaði sem fer ekki í gegnum UPS-inn. Það sem fær orku í gegnum 

UPS-inn er allur IT búnaður tölvusalarins, vaktherbergið fyrir rekstur og vöktun gagnaversins ásamt 

myndavélakerfið. 

                                                           
1
 ATS - Automatic transfer switch, sjálfvirkur skiptir. 

2
 UPS - Uninterrupted power supply, varaflgjafi. 

Mynd 17 - ATS í kerfinu 
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UPS kerfið verður N+1 kerfi þannig að ef einn hluti bilar þá á kerfið að keyra eðlilega áfram. 

Kerfið fer sjálfkrafa yfir á rafhlöðurnar ef rafmagnið fer af innganginum. Rafhlöðurnar í UPS kerfinu 

þurfa að geta keyrt undir fullu álagi í 5 til 10 mínútur því UPS-inn er hugsaður sem varaaflgjafi á 

meðan rafallinn er að gangsetjast. Eftir það tekur rafallinn við og þá fer UPS-inn að endurhlaða 

rafhlöðurnar. Álagið í upphafi er rúmlega 1MW á UPS kerfið sem verður frá Mitsubishi af tegundinni 

9900B og er 500kVA/KW. Ástæðan fyrir vali á þessum búnaði er sú að kerfið er með aflstuðulinn 1 

þannig að heildarfjöldi KVA er sá sami og KW. Einnig er nýtnin í kerfinu góð og stöðug en við 25% álag 

fer hún yfir 96%. UPS kerfið 9900B býður upp á að tengja saman allt að átta kerfi þannig að í fyrsta 

áfanga verða notuð þrjú kerfi. Tvö kerfi eru nóg til að keyra allt en þriðja kerfið er hugsað til að ná 

heildarkerfinu í N+1 þannig að í heildina verður getan á UPS kerfinu 1500MVA/KW. 

Framtíðarstækkun á UPS kerfinu getur með öllum átta kerfunum orðið 4MVA/MW eða (3,5 + 

0,5)MVA/MW í N+1 uppsetningu (Mitsubishi Electric Corporation, 2009). 

UPS kerfið inniheldur stjórnskáp og þaðan er stýring á samskiptum milli UPS-anna ásamt rofa til 

að tengja framhjá ef sinna þarf viðhaldi eða breytingum á kerfinu. Í heildina eru það því fjórar þriggja 

fasa greinar sem tengjast inn að UPS kerfinu sem síðan gefur út fæðingu áfram inn á dreifitöflu 

lykilsbúnaðar gagnaversins. Á mynd 18 má sjá einlínumynd af uppsetningu UPS kerfisins. 

 

Mynd 18 - Einlínumynd af UPS kerfinu 

3.2.3 Stofnfæðing B 

Frá spenninum fyrir net B liggur rafmagnsstrengur beint inn á aðaltöflu B og þaðan er dreifing 

inn á lykilbúnað gagnaversins sem er með tvöfalt rafkerfi. 

3.3 Rafmagnsfæðing innan tölvusalarins 

3.3.1 Rafmagnsdreifing  

Rafmagnsdreifing innan tölvusalarins er tvöföld með tengimöguleika frá bæði neti A og B. Kerfið 

er þriggja fasa og verður byggt upp á 400A Busway kerfi. Á mynd 19 má sjá helstu atriði lagnahluta 

Busway kerfisins. 
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Mynd 19 - Busway lagnakerfið 

Með Busway kerfinu er dreifingin gríðarlega sveigjanleg og þarf eingöngu að smella tengiboxi 

með öryggi í leiðarann þar sem þörf er á rafmagni. Möguleiki er á mismunandi úttökum t.d. þriggja 

fasa 16, 32 eða 64A eða jafnvel eins fasa 10A tenglum. Ef einn Busway leiðarinn með stofn upp á 

400A er orðinn of lítill vegna aukins álags frá tölvuskápum þá er leiðarinn tekinn í sundur og bætt við 

nýju stofnboxi sem tengist nýrri grein frá töflunni og þar með hefur getan tvöfaldast. Þannig verða 

framtíðarbreytingar mun einfaldari og fljótlegri heldur en ef draga þyrfti út strengi lengri leiðir inn að 

öllum tölvuskápum frá dreifitöflu sem staðsett yrði í tækjarýminu. Allt skipulag í rafkerfinu innan 

tölvusalarins verður mun einfaldara, lagnir að skápunum verða styttri og við tengingu inn á Busway 

lagnakerfið þarf ekki faglærðan mann (Universal electric corporation, 2010). Á mynd 20 má sjá 

hugmynd að skipulagi Busway kerfis í gagnaveri. 

 

Mynd 20 - Skipulag á Busway kerfi 

Uppsetning á kerfinu í tölvusalnum er þannig að leiðararnir eru festir upp við kerfisloftið og liggja 

á ganginum sem bakhliðar tölvuskápanna snúa að. Stofnfæðingar frá dreifitöflunum inn á Busway 

kerfið eru í stiga ofan kerfisloftsins þar sem aðskildir lagnastigar eru fyrir net A og B. Á mynd 21 má 

sjá hvernig kerfið yrði sett upp í tölvusalnum. 

 

 

 

 

 

 

 

Stofnboxið 
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Mynd 21 - Uppsetning á Busway kerfinu í tölvusalnum 

Hvert stofnbox Busway kerfisins er þriggja fasa ásamt núlli og tengist 400A grein frá dreifitöflu. 

Eins og sést á mynd 21 er hvert stofnbox að þjóna tuttugu tölvuskápum í hvorum enda á salnum en 

fjörtíu skápum á göngunum á milli raða. Hámarksálagið á hvern leiðara getur því verið: 

                                    (jafna 1) 

Fræðilega getur því Busway kerfið haldið uppi meðalnotkun á tuttugu skápum í 13,8kW og 

6,92kW á fjörtíu skápum. 

3.3.2 Rafmagn inn í tölvuskáp 

Tenging inn á tölvuskápinn frá Busway leiðurunum er gert með því að stinga í samband „plug in“ 

búnaði sem inniheldur þriggja fasa tengingu og núll. Í grunninn er 16A grein fyrir tölvuskápinn en það 

gefur möguleika á um 11kW álagi, skv. jöfnu 1. Fyrir hvern skáp er eitt tengibox frá stofni A og eitt frá 

stofni B til að viðhalda kröfunum um tvöfalt kerfi. Á mynd 22 má sjá dæmi um tengibox inn á Busway 

kerfið. 

     

Mynd 22 - Busway "plug in" búnaður. 

Lagnaleið fyrir rafmagnsfæðinguna í tölvuskápana er inn í gegnum burstarist á bakhliðinni sem 

sett var í eftir lækkun á hurðinni. Þar fyrir innan í hlið skápsins eru staðsett tvö rafmagnsfjöltengi 

Stofn B 
Busway leiðari 

Stofn A 
Busway leiðari 

Busway  
Stofnbox 
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(e.power stripe), eitt fyrir hvora fæðingu. Á mynd 23 má sjá rafmagnsfæðingu á tölvuskápnum frá 

Busway kerfinu. 

 

 

Mynd 23 - Rafmagnsfæðing tölvuskápa 

Kapalinn inn í tölvuskápinn tengist þriggja fasa fjöltengi sem kemur frá Emerson sem er 

bandarískt fyrirtæki sem m.a. sérhæfir sig í kælingu og rafmagnsfæðingu 

gagnavera. Fjöltengið er úr línu sem kallast MPH, möguleiki er á tuttugu 

og sjö tengipunktum með mismunandi fjölda af C13 og C19 tengingum 

eftir þörfum og þolir 32A. Á mynd 24 má sjá C13 og C19 sökkla. MPH 

fjöltengið er sett upp lóðrétt í tölvuskápinn og er fæðispennan tengd inn efst við lagnaleið skápsins. 

Ástæðan fyrir valinu á MPH fjöltenginu er að það hefur möguleika á að veita aðgang að upplýsingum 

um orkunotkunina í hugbúnaði frá hverju fjöltengi fyrir sig. Þar sem gagnaverið er rekið sem leiga á 

tölvuskápum er hægt að hafa aðgang að KW eða KW/klst. á hverjum skáp fyrir sig og þannig 

reikningsfæra notkun viðskiptavinarins á sanngjarnan hátt. Möguleiki er því að fylgjast með 

heildarorkunotkun tölvuskápa gagnaversins í hugbúnaði og bregðast við í tíma ef álagið er að aukast 

of mikið. Með fjöltenginu er einnig hægt að stilla hvaða útgangar eru virkir og hvert sé hámarksálagið 

sem hægt er að tengja við það (Emerson Electric Corporation, 2010). Gerð er krafa á að allar 

rafmagnssnúrur frá fjöltengjunum og í búnað tölvuskápsins séu sniðnar í réttar lengdir til að skapa 

gott skipulag og aðgengi í skápunum auk þess að ná fram betra loftflæði fyrir kælinguna. 

  

Stofn A Stofn B 

Rafmagns- 
fjöltengi 

Lagnaleið inn í 
tölvuskápinn, 
burstarist 

Rafmagnsfæðing 
frá Busway 

Framhlið 

tölvuskápsins 

Framhlið 

tölvuskápsins 

Horft á hlið Horft á bakhlið 

Busway leiðarinn 

Busway „plug in“ 

Mynd 24 - Sökklar C13 og C19 



  Háskólinn í Reykjavík 
GRUNNHÖNNUN GAGNAVERS                                                                                               Reykjavik University 

Tækni og verkfræðideild  bls.25 
Rafmagnstæknifræði 

3.4 Heildar rafkerfið 
Rafkerfið er tvöfalt alla leið inn að endabúnaði þar sem önnur leiðin er búin varaaflgjöfum sem 

eru rafall og UPS kerfi. Allt rafmagnið er þriggja fasa að endabúnaði og er reiknað með að álagið á 

tölvusalinn í fyrsta áfanga verði allt að 1MW þó svo að stofnlagnir ráði við meira álag. Á mynd 25 er 

heildarkerfið sett saman og þar má sjá hvernig rafkerfið er byggt upp frá stofnnetum A og B. 

 

Mynd 25 - Einlínumynd af rafkerfi gagnaversins 
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4 Kæling 

4.1 Grunnhugmynd 
Mikilvægt er að huga að öllum aðstæðum fyrir tölvubúnaðinn þegar kemur að hitastigi og 

rakastigi í gagnaverinu til að ná fram hámarksafköstum og endingu á búnaði. Samkvæmt staðlinum 

TIA-942 þarf hitastigið að vera 20 til 25°C og rakastigið 40 til 50% sem endabúnaðurinn dregur inn 

(Telecommunications industry association, 2005). Búnaðurinn í kælingunni þarf að ráða við að halda 

hita og raka innan þessa marka og halda þeim gildum stöðugum. 

Í allri útfærslu á kælingunni innan tölvusalarins er miðað við að ná fram þægilegu og jöfnu 

hitastigi með kerfi sem er N+1. Hönnunin á kælingunni miðar út frá því að virki búnaðurinn tekur inn í 

sig kalt loft að framan og skilar síðan út heitu lofti að aftan. Kæling er mikilvægur þáttur í rekstri og 

stöðugleika endabúnaðar í tölvusalnum. Tilgangur kælingarinnar er að halda jöfnu hitastigi á milli 20 

til 25°C til að ná fram hámarksafköstum og stuðla að góðum endingatíma endabúnaðar. Ef kælingin 

er ekki að skila köldu lofti inn á allan endabúnað getur myndast hætta á ofhitnun og búnaðurinn 

hættir að virka. 

Sú kæliaðferð sem þekktust er í gagnaverum miðar að því að skipta tölvusalnum upp í heitan 

gang og kaldan gang (e.hot/cold aisle). Framhliðar tölvuskápanna snúa inn að kalda ganginum og 

bakhliðarnar að heita ganginum. Kælikerfin blása köldu lofti undir kerfisgólfið og upp ristar inn á 

kalda ganginn, sjá mynd 26. 

 

Mynd 26 - Tölvusalur með heitum og köldum gang 

Vandamálið við þessa aðferð er blöndun á heitu og köldu lofti sem orsakar heitara loft fyrir 

framan tölvuskápana. Í dag er almennt meiri krafa á IT álag tölvuskápa og við það eykst hitastigið á 

heita ganginum sem veldur því að hitastigið á kalda svæðinu hækkar vegna blöndunar og verður hátt 

yfir kjörhitastigi endabúnaðar. Þessu er hægt að halda í skefjum upp að ákveðnu marki með aukningu 

á kælingu sem að vísu þýðir aukinn rekstrarkostnaður. Í töflu 4 má sjá dæmi um hitabreytingar frá 

mismunandi IT búnaði. 

Tafla 4 - Dæmi um hitabreytingar í gagnaveri og búnaði 

Breyting á hitastigi ∆T Hitagjafi 

2,2 - 8,3°C Dæmigert gagnaver 
12.2°C Netþjón í rekka(HP ProLiant DL380) 
16,7 - 25°C Dell og HP blade netþjónar (HP c-class 7000) 
22,2 - 33,3°C IBM blade netþjón (HS20) 



  Háskólinn í Reykjavík 
GRUNNHÖNNUN GAGNAVERS                                                                                               Reykjavik University 

Tækni og verkfræðideild  bls.27 
Rafmagnstæknifræði 

Í gagnaveri þar sem kjörhitastig á kalda svæðinu er um 24°C þá myndi hitastigið við verstu 

aðstæður á heita svæðinu ná frá 46,2°C til 57,3°C, skv. töflu 4. Það er gríðarlegur hiti og það 

vandamál þarf að losna við til að viðhalda áreiðanleika, búa til gott vinnuumhverfi  og halda kostnaði 

niðri í kælingu. 

Hönnunin á kælingunni í gagnaverinu miðar að því að halda öllum tölvusalnum á jöfnu hitastigi 

og mynda einangrun á milli heita og kalda loftsins með óvirkri kælingu (e.passive cooling). 

Rekstrarkostnaði er haldið niðri og sett er fram lausn til framtíðar sem ræður við IT álag upp fyrir 

20kW á hvern skáp. 

4.2 Kæling á tölvusal 
Í kælingu tölvusalarins er tölvuskápunum gefið stórt hlutverk og er það lykilástæðan fyrir valinu 

á skápunum frá CPI. Tölvuskáparnir eru notaðir til að mynda algjöra einangrun á milli heita og kalda 

loftsins í salnum með hitaleiðara sem tengist kerfisloftinu. Auk þess er skápahurðin á bakhliðinni gerð 

úr heillri plötu þannig að heita loftið kemst ekki út. Aðferðin miðar út frá því að vera með kælikerfi 

(e.CRAC) sem blása köldu lofti inn í salinn og síðan sér tölvuskápurinn og kerfisloftið um einangrunina 

með óvirkri kælingu. Á mynd 27 má sjá uppsetningu á tölvusalnum og hegðunina í kælingunni. 

 

Mynd 27 - Kæling á tölvusal með hitaleiðurum 

Með þessari aðferð er allur tölvusalurinn með jöfnu hitastigi. Tölvuskápurinn er notaður til að 

stjórna loftflæðinu og mikilvægt er að þrýstingur haldist innan tölvusalarins 

þannig að lögmál eðlisfræðinnar gangi og heita loftið leiti upp á við. Inn um 

framhliðina á skápnum kemur kalt loft 20-25°C 

sem fer í gegnum virkan búnað og er þaðan stýrt 

beint upp fyrir kerfisloftið, sem er heita svæðið, 

og þar hafa kælikerfin beinan aðgang að heita 

loftinu. Inn í botninn á skápnum er settur flái til að 

auðvelda flæðið upp í gegnum skápinn, sjá mynd 

28. Innan tölvuskápsins þar sem kalda loftið kemur inn og heita loftið 

skilar sér út getur myndast hætta á blöndun á mismunandi hitastigum 

sem koma þarf í veg fyrir til að takmarka þörfina á kælingu. 

Tölvuskápurinn inniheldur 19“ rekka 482.6mm en skápurinn sjálfur er 

Mynd 28 - Flái í botni 
tölvuskáps 

Mynd 29 - Air Dam Kit 
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800mm og myndast þá bil á milli rekkans og skápsins þar sem heita loftið gæti komist inn á kalda 

svæði tölvusalarins. Hins vegar er lokað á þessa leið í tölvuskápnum með innsetningu á aukabúnaði 

frá CPI, sem kallast Air Dam Kit og er kalda loftinu beint inn að virka búnaði skápsins, sjá mynd 29. 

Einnig þarf að hafa í huga að þegar IT búnaður hefur verið settur í skápinn og eftir standa auð bil 

innan rekka tölvuskápsins sem eru ónotuð er mikilvægt að fylla upp í allar eyðurnar með blindplötum 

til að hindra blöndun, sjá mynd 30. 

 

Mynd 30 - Hliðarmynd af skáp með og án blindplatna. 

4.3 Kælibúnaður tölvusalar 
Valið á stærð kælikerfisins innan tölvusalarins er gert út frá hugbúnaði sem CPI vinnur með og 

heitir CFD. Þar er gert ráð fyrir að hitastigið í tölvusalnum sé að jafnaði 24°C við 5kW álag á öllum 

skápum. Ástæðan fyrir því að hitastiginu er haldið í 24°C, sem er nálægt efri mörkum fyrir tölvusalinn, 

er að þá verður meiri hiti á heita svæðinu sem skilar sem betri nýtni frá kælikerfinu en kælikerfi í dag 

eru hönnuð þannig að þau vinni best þegar ákveðin mikil kæling fer fram (Bornfield, 2010). 

Samkvæmt líkaninu þarf heildarloftflæðið í salnum að vera 268.000 m3/klst. til að kælingin virki sem 

best. Í líkaninu var notast við vatnskælt kælikerfi sem tekur inn heitt loft að ofan og blæs köldu lofti 

niður. Þar sem tölvusalurinn er ekki með upphækkuðu gólfi þarf að hækka kælikerfin upp um 600mm 

til þess að það nái að blási köldu lofti í allar áttir út frá botninum. Að auki þarf að setja stokk frá 

kerfisloftinu og niður að viftum kælikerfanna til þess að sporna við blöndun á heitu og köldu lofti. 

Loftflæðið frá kælikerfinu í líkaninu er u.þ.b. 41.000 m3/klst. þannig til að ná heildarflæðinu 268.000 

m3/klst. þarf sjö kerfi og er þá heildarloftflæðið orðið um 287.000 m3/klst. Kerfið þarf einnig að vinna 

sem N+1 því ef eitt kælikerfanna er bilað eða í viðhaldi á hitaumhverfi salarins að haldast óbreytt. 

Uppsetningu kælikerfanna í tölvusalnum má sjá á mynd 31. 

 

Mynd 31 - Niðurröðun skápa, mynd frá CFD hugbúnaði 

IT búnaður 

Blindplata 
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5 Niðurstöður og túlkun 
Hönnunin á gagnaverinu miðast við að 5kW eru áætluð í upphafi á hvern skáp en stofnkerfið á 

að ráða við 10kW. Við uppfærslu í 10kW eru nokkur atriði sem hafa þarf í huga, það er stækkun á UPS 

kerfinu, auka kælingu í tölvusalnum og skipta Busway kerfinu upp með tvöföldun á stofngreinum. 

Þær lausnir sem settar eru fram uppfylla allar kröfur fyrir flokk III. Netkerfið er tvöfalt alla leið 

inn að endabúnaði og er stofnlögnin byggð upp á ljósleiðurum. Dreifingin á milli skápa er 

mismunandi, annað hvort í gegnum multimode ljósleiðara eða cat6a koparkerfi. Allt kerfið styður 

10Gb/s tengingu og er byggt upp á lausn sem er fljótleg í uppsetningu og breytingum ásamt því að 

koma fullprófuð frá framleiðanda. Rafkerfið er tvöfalt með varaafli á annarri dreifingunni. Varaaflið er 

byggt upp á UPS kerfi sem er tengt þeim búnaði sem þarf til þess að tölvusalurinn haldi rekstri þó að 

stofnnet A slái út, en rafallinn tekur við fæðingunni þegar hann hefur náð að keyra sig upp og heldur 

allri dreifingu A uppi þar til stofnnetið kemur aftur inn. Kælingin er sett upp sem N+1 og er hönnunin 

unnin í CFD hugbúnaðinum. Þar sést hvernig hitastigið í tölvusalnum hegðar sér í breytilegri hæð frá 

gólfi og einnig er farið yfir það ef eitt kælikerfanna bilar til að fá það staðfest að kerfið sé N+1. Til 

samanburðar eru gerðar prófanir þar sem sami kælibúnaður og uppsetning eru notuð en nú er einnig 

bætt við kerfisgólfi. Niðurstöður prófanna eru þær að með hönnuninni sem sett er fram í verkefninu 

er hitastigið í tölvusalnum stöðugt og næst að halda 24°C bæði með öllum kælikerfunum sjö og einnig 

þegar eitt er ekki í notkun. Hins vegar þegar kerfisgólf er sett í tölvusalinn kemur greinilega í ljós að 

kerfið vinnur ekki sem N+1 þar sem heit svæði eru farin að myndast víðsvegar um salinn og þyrfti því 

að auka getu kælikerfisins umtalsvert til að taka á vandamálinu sem myndi auka rekstrarkostnað 

gagnaversins. Ástæðan fyrir þessari hegðunarbreytingu er vegna þess að ristarnar sem kalda loftið 

kemur upp úr í kerfisgólfinu mynda núningstöp og takmarka loftflæðið inn í tölvusalinn. Í viðauka A 

má sjá heildarniðurstöðu prófanna úr CFD. 

Í allri hönnun tölvusalarins er það tölvuskápurinn frá CPI sem er í lykilhlutverki með tilkomu 

hitaleiðarans sem tengist kerfislofti salarins. Sem tölvuskápur fyrir búnað eru miklir möguleikar í 

kapalskipulagi og öllu aðgengi enda er skápurinn hágæðavara frá fyrirtæki sem hefur sérhæft sig í 

kapalskipulagi. Í viðauka B má sjá helstu upplýsingar um skápinn og þá möguleika sem hann býður 

upp á. Tölvuskápurinn er dýr vara en sá möguleiki að gera hann að stórum hluta í kælikerfi 

gagnaversins sparar mikið til lengri tíma litið í orkunotkun kælikerfanna. Ekki er lengur þörf fyrir dýrt 

kerfisgólf þar sem kælingin er næg fyrir tölvusalinn og allar lagnir koma í skápana að ofanverðu. Með 

því að halda heita loftinu aðskildu frá kalda loftinu þarf orðið færri kælikerfi miðað við sama álag sem 

bæði dregur úr stofn- og rekstrarkostnaði. Allt vinnuumhverfið í tölvusalnum verður einnig mun betra 

með jöfnu og þægilegu hitastigi. Hægt er að keyra IT álagið í tölvuskápunum upp fyrir 20kW án 

viðbótarkælilausna, sem dæmi vatnskæld skápahurð eða kælikerfi innan skáparaða sem skapa meiri 

óvissu fyrir tölvubúnaðinn þar sem vökvi er kominn að skápunum (Chatworth Products INC., 2010). Í 

viðauka C má sjá nánari útfærslu á kælilausninni frá framleiðanda. Ákveðin atriði ber þó að hafa í 

huga með þessari lausn en það er að með öllum hitaleiðurunum á tölvuskápunum takmarkast lýsing 

nokkuð og þarf því að auka hana töluvert til að uppfylla staðla. Einnig þarf að setja upp kerfisloft til 

einangrunar á milli mismunandi hitastiga en með því fást einnig aðrir kostir út frá fagursjónarmiði þar 

sem hluti af lögnum fyrir rafmagnskerfi, kælikerfi og vatnsúðakerfi er hulinn fyrir ofan kerfisloftið. 
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6 Umræða, næstu skref 
Auðveldlega er hægt að halda áfram með verkefnið og skoða þá þætti sem tengjast innihaldi 

skýrslunnar beint eða óbeint. Ef rafkerfið er skoðað þá væri næsta skref að setja upp meiri 

sveigjanleika á kerfinu í heild sinni. Hægt væri að nota handvirkan rofa á eftir rafalinum og UPS 

kerfinu til að geta tengst inn á stofnnet B til að vera með eins mikinn sveigjanleika á kerfinu og 

mögulegt er. Einnig væri hægt að skoða heildarrafmagnsþörfina en kælingin er þar stór óvissuþáttur. 

Hvernig á að gera kælikerfum tölvusalarins kleift að kæla niður? Á að nota stór kælikerfi utandyra 

sem taka inn í sig loft og keyra svo hringrásakerfi inn á tölvusalinn í formi lofts, vatns eða 

vatnsblöndu? Ætti að nýta hreina kalda loftið á Íslandi með blásurum og síum eða ætti jafnvel að nýta 

kalda vatnið? Þetta eru stórar spurningar sem eru efni í annað verkefni. 

Við uppbyggingu á verkefninu komu nokkur atriði sem hefði verið gaman að skoða mun betur. 

Má þar helst nefna staðsetningu fyrir gagnaver á Íslandi en þar spila mörg atriði inn í, t.d. 

rafmagnsdreifikerfi landsins, möguleiki á ljósleiðarasamböndum, kælimöguleikar, náttúruhamfarir 

þ.e. jarðskjálftar og eldgosasvæði. Einnig mætti skoða öryggi gagnaversins eins og myndavélar, 

brunakerfi, aðgangsstýringu, innbrotakerfi og aðkoma að verinu. Jarðbinding tölvusala er gríðarlega 

vanmetinn þáttur í uppsetningunni því góð jarðbinding á tölvuskápum getur sparað stóra fjármuni í 

vörn gegn stöðurafmagni inn á dýran búnað. Möguleiki væri einnig að fara út í umræðu á því hvernig 

hægt sé að nýta allt heita loftið sem er fyrir ofan kerfisloftið t.d. í kyndingu. 

Önnur áhugaverð spurning væri að skoða hvers vegna séu ekki kominn gagnaver á Íslandi þar 

sem erlend stórfyrirtæki eru með hýsingu? Hér á landi eru aðstæður fyrir rekstur á gagnaveri með 

þeim betri í heiminum hvað varðar kælingu og rafmagn sem eru mikilvægir þættir í rekstri á 

gagnaveri. 
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7 Samantekt 
Unnið er með gagnaver sem uppfyllir kröfur fyrir flokk III. Sett er fram tvöfalt eða N+1 kerfi í 

hönnuninni á netkerfi, rafkerfi og kælingu í tómu iðnaðarhúsnæði sem breytt er í gagnaver. Unnið er 

með nýja nálgun þar sem ekki er notast við kerfisgólf og tölvuskápurinn notaður sem hluti af kælingu 

til að mynda einangrun á milli heits og kalds lofts. Lausnin hentar íslenskum aðstæðum vel og stuðlar 

að sparnaði í rekstrarkostnaði, þar sem þörf er á færri kælikerfum og þar af leiðandi minnkar 

orkuþörfin og viðhaldskostnaður. 

Lausnin í verkefninu miðast við það að vera með sveigjanleika innan tölvusalarins hvort sem um 

er að ræða tengingu við rafmagn eða á netsambandi. Einnig er sett fram góð nýting á fermetrum 

tölvusalarins fyrir skápana en samt er gott aðgengi í þægilegu hitastigi til vinnu. Mikilvægt er þó að 

hönnunin horfir til framtíðar þar sem uppsetning og rekstur á gagnaveri er ekki framkvæmd til einnar 

nætur. 
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Viðauki A - Niðurstöður á kælingu tölvusalarins 
Unnið í samstarfi með CPI. 

Forsendur fyrir CFD hugbúnaðinn 

 Stærð rýmisins er 22,5m á breidd og 24m á hæð. 

 Kerfisgólf er um 1m. 

 Kerfisloft er 3m fyrir ofan kerfisgólf. 

 Kælikerfin (e.CRAC) hafa getu upp á 41.000 m3/klst. og eru sjö í heildina. 

 Nauðsynlegt loftflæði er u.þ.b. 268.000m3/klst. 

 Hitastig í tölvusalnum er um 24°C. 

 Álagið á hvern skáp er 5kW eða í heildina 1MW. 

Yfirlitsmynd 

 

Hitastig í 0,3m hæð frá kerfisgólfi 
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Hitastig í 1,8m hæð frá kerfisgólfi 

 

Hitastig í 2,7m hæð frá kerfisgólfi á milli skáps og kerfislofts 

 

Hitastig í 0,3m hæð frá kerfisgólfi þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 
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Hitastig í 1,8m hæð frá kerfisgólfi þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 

 

Hitastig í 2,7m hæð frá kerfisgólfi þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 

 

  



  Háskólinn í Reykjavík 
GRUNNHÖNNUN GAGNAVERS                                                                                               Reykjavik University 

Tækni og verkfræðideild  bls.36 
Rafmagnstæknifræði 

Forsendur fyrir CFD hugbúnaðinn 

 Stærð rýmisins er 22,5m á breidd og 24m á hæð. 

 Ekkert kerfisgólf. 

 Kerfisloft er 3m fyrir ofan gólfflötinn. 

 Kælikerfin (e.CRAC) hafa getu upp á 41.000 m3/klst. og eru sjö í heildina. 

 Kælikerfin hækkuð upp frá gólfi um 600mm. 

 Nauðsynlegt loftflæði er u.þ.b. 268.000m3/klst. 

 Hitastig í tölvusalnum er um 24°C. 

 Álagið á hvern skáp er 5kW eða í heildina 1MW. 

Yfirlitsmynd 

 

Hitastig í 0,3m hæð frá gólffleti 
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Hitastig í 1,8m hæð frá gólffleti 

 

Hitastig í 2,7m hæð frá gólffleti 

 

Hitastig í 0,3m hæð frá gólffleti þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 
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Hitastig í 1,8m hæð frá gólffleti þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 

 

Hitastig í 2,7m hæð frá gólffleti þar sem eitt kælikerfanna er óvirkt 
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Viðauki B - Upplýsingar um tölvuskápinn 



PRODUC T  D ATA  S H E E T

K E Y  F E AT U R E S

F-SERIES TERAFRAME® CABINET SYSTEM

CPI’s next generation F-Series TeraFrame® Cabinet System has enhanced features that easily adapt to changing
requirements and lets you configure a personalized solution that is delivered quickly to meet your busy schedule.

The F-Series TeraFrame organizes, stores and secures computer, data storage and network equipment in the data
center, computer room or network environment. Every cabinet includes two pairs of adjustable depth equipment
mounting rails that slide front-to-rear to provide critical front and rear support for equipment. Square-punched
EIA-310-D compliant equipment mounting rails (the industry standard) guarantee compatibility with most rack-
mount equipment. Plus, each RMU is marked and numbered on all mounting rails making it easy to locate and
attach equipment.

The top panel has large brush-covered cable openings that will handle large bundles of cables while preventing
undesirable hot air re-circulation. Upgrade to the Vertical Exhaust Duct as cabinet heat loads increase. Side
panels have recessed, locking, spring-loaded latches and can be easily removed from the outside to access
equipment. Cabinets can be bayed with side panels installed or uninstalled. Doors and side panels are either
solid or perforated (mesh). Mounting rails, top panel, side panels and doors are electrically bonded to the
cabinet frame. Doors feature a swing handle for better security. There are seven latch styles to choose from.

Combine the F-Series TeraFrame with thermal and cable management accessories to create a custom solution
that fits your exact needs. See inside for product details. Contact CPI Technical Support or visit the CPI Website
(www.chatsworth.com/configurator) for configuration assistance.

800-834-4969
techsupport@chatsworth.com

www.chatsworth.com

• Distinct and attractive styling sets the F-Series
TeraFrame apart from other cabinets.

• Highly flexible design with 612 frame sizes and
infinite standard configurations. Choose from a
variety of thermal, cable and power management
accessories to match your exact needs using CPI’s
Product Configurator at
www.chatsworth.com/configurator. 

• Use CPI Passive Cooling® Solutions to support a
broad range of equipment heat loads. Overcome
high-density applications with the Vertical
Exhaust Duct,

• Choose from several styles of top panels, side
panels and doors to match your security and
thermal management requirements. Top panels
have large brush sealed cable openings; doors
and side panels are locking with solid or
perforated (mesh panels).

• Numerous standard latching and locking options
are available, including electronic keypad access.

• Includes two pairs of sliding, continuously
adjustable mounting rails to provide critical front
and rear support for 19” wide (482.6 mm) rack-
mount equipment including all major brands of
server and data storage equipment that are EIA-
310-D compliant.

• The next generation F-Series TeraF   rame® Cabinet
System is a highly configurable equipment
storage cabinet that organizes, stores and secures
computer, data storage and network equipment in
the data center, computer room or network
environment. 

• Air Dam Kit
• Vertical Cable Managers
• Vertical Power Managers
• Airflow Director
• Vertical Exhaust Duct 

• Snap-In Filler Panels
• Rack-Mount Shelves
• Vertical Power Strips and PDUs
• Electronic Locking System
• CenterLine and SEMA
• Remote Infrastructure Management (RIM-600)
System

• CenterView KVM Console

A P P L I C AT I O N S

R E L AT E D  A C C E S SOR I E S

U S E  W I T H

31.5”W (800 mm) Cabinets

Select thermal and cable
management to match your
exact needs

Custom Configure

Makes ordering easy
Pre-Configured Solutions
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PRODUC T  D ATA  S H E E T F - S E R I E S  T E R A F R AME ® C A B I N E T  S Y S T EM  -  3 1 . 5 ” / 8 0 0  MM

ORD ER I N G  I N F O RMAT I ON

Use the part number configurator below to create a custom F-Series TeraFrame. Choose the Height, Width, Depth, Rail Style, Front Door, Rear Door,
Latch, Color, Top Panel Style and Side Panel Style. Example part number: FF3J-112A-C22

Notes:
1. Square-punched rails are preferred with rack-mount computer server and data storage equipment because the rails use snap-in cage nut hardware that can be changed to match equipment
requirements.

2. Combine perforated doors with solid side panels for front-to-back airflow in support of hot aisle/cold aisle layouts. Use solid doors and perforated side panels for side-to-side airflow required by some
network switches. Use a perforated front door, solid rear door and solid side panels with Vertical Exhaust Duct System for maximum cooling effect.

3. All doors have swing handles and require a latch. Typically, the front and the rear door have the same latch. However, if you select a double rear door and a single-point latch, the double door will
have the two-point cam latch (C) or (E) with the same type of lock as the front door. Also, on the electronic keypad lock (F), the keypad is integrated into the swing handle on the front door, but
controls both the front and rear door latches. Slam latch engages when the door is pushed closed. Cam latch requires the handle to be turned to secure the door. Combination lock has a
programmable three-digit combination and is opened with three dials on the handle or with a key. The electronic keypad requires a power connection, can be programmed with five combinations and
is opened by entering the programmed access code on a nine-digit keypad on the front door handle. The electronic keypad cannot be used with double doors, does not keep a data log of access
attempts and does not have a network connection. A networkable Electronic Locking Systems (ELS) is available as an accessory.

4. There are three styles of top panel. Server top panels have two large cable openings. Server top panels on cabinet frames that are 41.3” (1050 mm) deep or deeper have a knockout for the Vertical
Exhaust Duct. Network top panels have four large cable openings. Vertical Exhaust Duct System is only available for cabinet frames that are 41.3”D (1050 mm) to 47.2”D (1200 mm). The system
includes a top-mount Vertical Exhaust Duct, a Server Top Panel, an Airflow Director and a Rear Door Sealing Kit. Select from two duct height ranges: 20”-34” (508 mm - 863 mm) or 34”-60”H (863 mm
- 1523 mm). Use with a solid rear door. See details on page 4.

Standard F-Series TeraFrame Cabinets that include any combination of the UL Listed accessories included on this datasheet are UL Listed under the NWIN (Information Technology and 
Communications Equipment) category per the UL60950 Standard, UL file number E227626.

4.  Rail Style1

1 Square-Punched, 2 Pair
2 Tapped, #12-24, 2 Pair

10. Side Panel Style2

0 None
1 Solid, 1 each
2 Solid, 2 each
3 Vented, 1 each
4 Vented, 2 each

8. Color
C Black
D Signature Blue
E Glacier White
F Steel Gray

5. Front Door2

0 None
1 Single, Perforated Metal
2 Single, Solid Lexan®

3 Single, Solid Metal

F H W D - R FD RD L - C TP SP

6. Rear Door2

0 None
1 Single, Solid Metal
2 Single, Perforated Metal
3 Double, Perforated Metal

Note: Double door requires a two-point latch
(C) or (E), see latches above.

2. Width
Cabinet Rail Frame
in mm EIA in mm
31.5 800 19” 31.3 794 3

3. Depth
Cabinet Rail Frame
in mm in mm in mm
35.3 897 28.6 726 31.5 800 A
36.3 922 29.6 751 32.5 825 B
37.3 947 30.6 776 33.5 850 C
38.2 972 31.5 801 34.4 875 D
39.2 997 32.5 826 35.4 900 E
40.2 1022 33.5 851 36.4 925 F
41.2 1047 34.5 876 37.4 950 G
42.2 1072 35.5 901 38.4 975 H
43.2 1097 36.5 926 39.4 1000 J
44.2 1122 37.4 951 40.4 1025 K
45.1 1147 38.4 976 41.3 1050 L
46.1 1172 39.4 1001 42.3 1075 M
47.1 1197 40.4 1026 43.3 1100 N
48.1 1222 41.4 1051 44.3 1125 P
49.1 1247 42.4 1076 45.3 1150 R
50.1 1272 43.3 1101 46.3 1175 T
51.0 1297 44.3 1126 47.2 1200 U

7.  Latches (Door)3

A Single-Point, Slam Latch, Keyed Lock
B Single-Point, Cam Latch, Keyed Lock
C Two-Point, Cam Latch, Keyed Lock
D Single-Point, Cam Latch, Combination Lock
E Two-Point, Cam Latch, Combination Lock
F Single-Point, Electronic Keypad Lock
K Single-Point, Slam Latch, Combination Lock
N None (Use only when NO DOORS are selected)

Note: See the worksheet at the bottom of
page 5 to determine cabinet depth.

1. Height
Cabinet Frame Rail
in. mm. in. mm. RMU
46.8 1189 46.6 1184 24 A
67.8 1722 67.6 1717 36 B
78.3 1989 78.1 1984 42 C
80.0 2032 79.9 2029 43 D
81.8 2078 81.6 2073 44 E
83.5 2121 83.4 2118 45 F
85.3 2167 85.1 2162 46 G
87.0 2210 86.9 2207 47 H
88.8 2256 88.6 2250 48 J
90.5 2299 90.4 2296 49 K
92.3 2344 92.1 2339 50 L
94.0 2388 93.9 2385 51 M

9. Top Panel Style4
0 None
2 Network, 4 Cable Openings
4 Server, 2 Cable Openings

5 Vertical Exhaust Duct System,
20”-34”H (508 mm - 863 mm)

6 Vertical Exhaust Duct System,
34”-60”H (863 mm - 1523 mm)

 Note: Use options 5 and 6 on 41.3”D
(1050 mm) to 47.2”D (1200 mm)  cabinet
frames with perforated front door, solid
side panels and solid rear door.
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SP E C I F I C AT I O N S

• Freestanding equipment cabinet provides front and rear support for 19”W (482.6 mm)
EIA rack-mount equipment and shelves

• For indoor use only, in environmentally controlled areas; may not be used outdoors in
harsh environments or in air-handling spaces

• Includes:
- Welded steel and bolted aluminum four-post frame
- Equipment mounting rails, two pairs
- Leveling Feet 
- Factory installed grounding/bonding system
- Equipment mounting hardware
- Brackets for mounting a 66”L (1680 mm) CPI Vertical Power Strip in 42 RMU to 47 
RMU cabinets

• Equipment space:
See Height, Width and Depth tables under Ordering Information

• Doors/latches:
- Order with cabinet or as accessories
- Front door is curved, rear door is flat
- Door panel/insert is perforated (79% open), solid metal or tinted Lexan®

- Locking with choice of latch and lock
- Easy to remove at 90° open position
- Reversible to open from the right or left
- Front door opens 150° when bayed
- Rear door opens 175° when bayed

• Side panels:
- Order with cabinet or as accessories
- Solid or vented panels with two recessed locking spring-loaded latches

• Top panels:
- Server Top Panel has two 3” x 11.75” (76 mm x 292 mm) brush sealed openings
and two 3” (76 mm) diameter cable knockouts, one per corner. Order a pair of
grommets (P/N 35021-000) separately to protect cables that will pass through the
3” (76 mm) diameter cable knockouts.

- Network Top Panel has four 3” x 11.75” (76 mm x 292 mm) brush sealed 
openings and four 3” (76 mm) diameter cable openings with grommets, one each 
per corner.

• Cable access:
- Cabinet has an open base
- Top panel cable capacities:
– Server Top Panel has two 3” (76 mm) diameter knockouts and two 3” x 11.75” (76
mm x 292 mm) brush sealed openings

– Network Top Panel has four 3” (76 mm) diameter knockouts and four 3” x 11.75” 
(76 mm x 292 mm) brush sealed openings

• Top panel cable capacity estimates (50% fill):

Note: Based on .20” (5.1 mm) OD Cat 5e, .25” (6.4 mm) OD Cat 6, .30” (7.6 mm) OD Cat 6a 4-pair
UTP cable.

• Equipment support:
Two pairs of equipment mounting rails in the cabinet 
- 1-3/4” (44.45 mm) RMU, marked and numbered bottom-to-top on all rails

  - 19”W, EIA-310-D Universal 5/8”- 5/8”- 1/2” (15.9 mm - 15.9 mm - 12.7 mm) vertical 
hole spacing

- Threaded or square-punched holes; square-punched holes accept cage nuts
- Adjustable depth, slide front-to-rear, depthmarks on frame for easy alignment
- Includes 50 each #12-24 screws with threaded rails or 25 each M6 cage nuts and 
screws with square-punched rails

• Load capacity: 2000 lb (907.2 kg)
• Grounding/Bonding: Mounting rails, top panel, side  panels and doors are electrically
bonded to the cabinet frame; a Ground Terminal Block is included to attach the frame
to ground

• Certifications: EIA-310-D compliant; UL Listed 60950
• Material: Steel and aluminum extrusion 
• Construction: Welded/b  olted frame, mounting rails bolt to frame
• Finish: Epoxy-polyester hybrid powder coat in Black, Signature Blue, Glacier White or
Steel Gray

3

Opening Area (in2) Area (m2) Cat 5e Cat 6 Cat 6a

3” diameter 5.9 .004 47 30 21

3” x 11.75” 34.5 .02 278 176 123

S E R V I C E  PA R T S
Service parts include mounting rails, top panels, side panels, doors and door latches
and are used as replacement parts to upgrade cabinets as applications change. 

When ordering service parts for your F-Series TeraFrame™ Cabinet, it is necessary to
identify whether the frame construction is First Generation (Gen 1) or Second
Generation (Gen 2) as not all components are designed to fit both. A TeraFrame
Cabinet Frame Construction Guide can be found at www.chatsworth.com/teraframe or
contact CPI Technical Support at 800-834-4969 or techsupport@chatsworth.com for
additional assistance.

Part
Number Description Shipping

Weight

Caster Kit
35051-C01 Set of 4 Casters 21 lb (9.5 kg)

Floor Anchor Kits
34587-001 Floor Anchor Brackets, Set of 4 4 lb (1.8 kg)

40604-003 Installation Kit, Concrete Slab 1 lb (0.5 kg)

Mounting Hardware, UL Listed

40605-001 Screws, #12-24, 50 pk., Zinc 1 lb (0.5 kg)

40605-005 Screws, #12-24, 50 pk., Black 1 lb (0.5 kg)

12637-001 Cage Nuts, M6, 25 pk., Gold 1 lb (0.5 kg)

12638-001 Cage Nuts, #10-32, 25 pk., Zinc 1 lb (0.5 kg)

12639-001 Cage Nuts, #12-24, 25 pk., Black 1 lb (0.5 kg)

INSTALLATION PRODUCTS

P/N 12637-001
P/N 12638-001
P/N 12639-001

P/N 35051-C01

Grommets for Server Top Panel

35021-000 3” (80 mm) Diameter Grommets,
1 Pair, Black 1 lb (0.5 kg)

Accessories

35058-001 Hardware, M8 Drop-In Nut
with Bolts 3 lb (1.4 kg)

34434-C01 Kit, 66” Power Strip Bracket 5 lb (2.3 kg)

Baying Kit

35078-001 Zero Spacing, (4)
screws/washers/nuts 1 lb (0.5 kg)

35079-X02 Narrow Baying Brackets, (2) 1 lb (0.5 kg)

P/N 35079-X02

x=color. C=Black, D=Signature Blue, E=Glacier White, F=Steel Gray
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T H E RMA L  MANAG EMEN T

Snap-In Filler Panel
Panels block airflow through open spaces between
equipment to help keep hot air at the back of the cabinet.
Snap-In Filler Panels fit square-punched equipment
mounting rails. UL Listed.

Part
Number Description Shipping

Weight
34537-000 19"W x 1 RMU, Black 1 lb (0.5 kg)

34538-000 19"W x 2 RMU, Black 2 lb (0.9 kg)

34537-001 19"W x 1 RMU, Black, 6 Each 4 lb (1.8 kg)

34538-001 19"W x 2 RMU, Black, 6 Each 4 lb (1.8 kg)

Air Dam Kit
Use with Snap-In Filler Panels to block airflow around the top,
bottom and sides of equipment. Requires a front rail setback of
1.7” (43 mm). UL Listed.

Part 
Number Description Shipping

Weight

34523-X02 For 42 RMU Cabinets 17 lb (7.7 kg)
34523-X03 For 43 RMU Cabinets 17 lb (7.7 kg)
34523-X04 For 44 RMU Cabinets 17 lb (7.7 kg)
34523-X05 For 45 RMU Cabinets 18 lb (8.2 kg)
34523-X06 For 46 RMU Cabinets 18 lb (8.2 kg)
34523-X07 For 47 RMU Cabinets 18 lb (8.2 kg)
34523-X08 For 48 RMU Cabinets 18 lb (8.2 kg)
34523-X09 For 49 RMU Cabinets 19 lb (8.6 kg)
34523-X10 For 50 RMU Cabinets 19 lb (8.6 kg)
34523-X11 For 51 RMU Cabinets 19 lb (8.6 kg)

X=color: C=Black, D=Signature Blue, E=Glacier White, F=Steel Gray.
Not available for 24 RMU and 36 RMU cabinets.

Thermal management is one of the greatest challenges in the data center today. The 
F-Series TeraFrame equipped with CPI Passive Cooling® Solutions helps you use the
cold air you have more effectively by directing it through equipment where it is needed
most. Combine perforated front and rear doors and solid side panels with an Air Dam
Kit or Internal Air Duct and Snap-In Filler Panels for maximum effect in a hot aisle/cold
aisle layout. Go beyond hot aisle/cold aisle with a solid rear door, Air Dam Kit and
Vertical Exhaust Duct for high heat density loads. CPI Passive Cooling Solutions work
in slab and access floor environments.

Part
Number Description Shipping

Weight

34370-X02 Vertical Exhaust Duct, 20”-34”H
(508 mm - 863 mm), Black 32 lb (14.5 kg)

34370-X03 Vertical Exhaust Duct, 34”-60”H
(863 mm - 1523 mm), Black 52 lb (23.6 kg)

P/N 34570-C00 Part
Number Description Shipping

Weight

34570-C00 Airflow Director, Black 7 lb (3.2 kg)

Part
Number Description Shipping

Weight

34573-001 Rear Door Sealing Kit, Black 4 lb (1.8 kg)

Vertical Exhaust Duct
Guides hot exhaust air away from the cabinet to a drop ceiling
plenum or overhead ductwork. The duct attaches to the top of
41.3”D (1050 mm) to 47.2”D (1200 mm) cabinets that have a
Server Top Panel with a field removable knockout for the duct.
The duct telescopes to match ceiling height and has gaskets
along the top edge to create a seal around the opening in the
drop ceiling.

Airflow Director
Airflow Director is placed at the bottom, rear of the cabinet to
cause hot server exhaust air to flow upward from the base of
the cabinet to the top the cabinet. Used with the Vertical
Exhaust Duct when equipment is placed near the bottom of the
cabinet.

Rear Door Sealing Kit
The Rear Door Sealing Kit seals the space between the rear
door and the cabinet frame so hot air does not escape between
the door and the cabinet. Used with a Solid Metal Rear Door
and the Vertical Exhaust Duct to encourage upward airflow
toward the duct.

Included with cabinets that have a Vertical Exhaust Duct Sytem top panel.

P/N 34370-XXX

Included with cabinets that have a Vertical Exhaust Duct Sytem top panel.

Seal Kit
The Seal Kit includes EDPM rubber tubing with edge trim that
seals the sides of bayed cabinets when one or both side
panels are omitted to help prevent hot exhaust air from
escaping through the spaces between bayed cabinets. Four
kits are available to match different cabinet baying
configurations.

Part
Number Description Shipping

Weight

35081-000
Use with Zero Spacing Baying Kit
(P/N 3578-001) when there is

one or no side panels
3 lb (1.4 kg)

35081-003
Use with Narrow Baying Brackets
(P/N 35079-X02) when there is one
or no side panels between cabinets

5 lb (2.3 kg)

Bottom Panel Kit
The bottom panel covers the bottom of the Gen 2 F-Series
TeraFrame Cabinet to block airflow into and out of the base
of the cabinet. The three-piece panel includes one brush-
sealed 3” x 11.75” (76 mm x 292 mm) cable access port
that can be positioned near the front or rear of the cabinet.
Use it when cabinets are supported on leveling feet or
casters (elevated above the floor).

X=color: C=Black, D=Signature Blue, E=Glacier White, F=Steel Gray.

Part
Number Description Shipping

Weight
35085-X34 For 31.5”D (800 mm) Frames 19 lb (8.6 kg)
35085-X35 For 32.5”D (825 mm) Frames 19 lb (8.6 kg)
35085-X36 For 33.5”D (850 mm) Frames 20 lb (9.1 kg)
35085-X37 For 34.4”D (875 mm) Frames 20 lb (9.1 kg)
35085-X38 For 35.4”D (900 mm) Frames 21 lb (9.5 kg)
35085-X39 For 36.4”D (925 mm) Frames 21 lb (9.5 kg)
35085-X40 For 37.4”D (950 mm) Frames 21 lb (9.5 kg)
35085-X41 For 38.4”D (975 mm) Frames 22 lb (10.0 kg)
35085-X42 For 39.4”D (1000 mm) Frames 22 lb (10.0 kg)
35085-X43 For 40.4”D (1025 mm) Frames 23 lb (10.4 kg)
35085-X44 For 41.3”D (1050 mm) Frames 23 lb (10.4 kg)
35085-X45 For 42.3”D (1075 mm) Frames 23 lb (10.4 kg)
35085-X46 For 43.3”D (1100 mm) Frames 24 lb (10.9 kg)
35085-X47 For 44.3”D (1125 mm) Frames 24 lb (10.9 kg)
35085-X48 For 45.3”D (1150 mm) Frames 25 lb (11.3 kg)
35085-X49 For 46.3”D (1150 mm) Frames 25 lb (11.3 kg)
35085-X50 For 47.2”D (1150 mm) Frames 25 lb (11.3 kg)

X=color: C=Black, D=Signature Blue, E=Glacier White, F=Steel Gray.
Included with cabinets that have a Vertical Exhaust Duct Sytem top panel.
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D IM ENS I ONS
Top View

(Network Top Panel)

Opens 150°
when bayed

Opens 175°
when bayed

31.2” 
(793 mm)

17.6” 
(447 mm)

Frame
Depth

Front View Side View

Cabinet
Depth

Frame Depth

Rail Depth

Frame Width

Rail Width

Cabinet
Height

Frame
Height

Casters add 
2.8” (71 mm) Cabinet

Width

See Height, Width and Depth tables under
Ordering Information on page 2.
Notes:
1. Cabinet Height, Width and Depth include top panel, side panels and doors.
2. Frame Height, Width and Depth do not include top panel, side panels and doors.
3. Rail Height is the number of RMU on the mounting rails.
4. Rail Width is the rack-mount width of the included equipment mounting rails.
5. Rail Depth is the maximum rail-to-rail depth within the cabinet. 
6. Rails must be setback when accessories are added. This will reduce

rail-to-rail depth. See the worksheet below to determine cabinet depth
or use the online CPI Product Configurator at
www.chatsworth.com/configurator.

Required Mounting Rail Setbacks 
for F-Series TeraFrame™ Accessories

Accessory Location Rail Setback

Air Dam Kit Front 1.7" (43 mm)

Airflow Director Rear 8.7” (221 mm)

Vertical Cable Manager w/Short Fingers Front/Rear 4.5" (114 mm)

Vertical Cable Manager w/Long Fingers Front/Rear 7" (178 mm)

Dual Vertical Power Strip Manager Rear 6.3" (160 mm)

Quad Veritcal Power Strip Manager Rear 8.7" (221 mm)

Narrow Vertical Power Cord Manager Rear 6" (152 mm)

Wide Vertical Power Cord Manager Rear 11" (279 mm)

Power Strip Lashing Bracket Rear 8.5” (216 mm)

Cable Lashing Bracket Rear 5” (127 mm)

Vertical Cable Ring Manager w/Small Rings Front/Rear 4.8” (122 mm)

Vertical Cable Ring Manager w/Large Rings Front/Rear 7.3” (185 mm)

Notes: 
1. Vertical Cable Managers cannot be used in the front of the cabinet when Air Dam Kit is used in
the front of the cabinet.

2. When a Vertical Cable Manager is used with Airflow Director or Quad Vertical Power Strip
Manager in a cabinet with installed side panels, the frame must be a minimum of 34.4"D (875
mm) .

3. When a Vertical Cable Manager is used with Wide Vertical Power Cord Manager in a cabinet
with installed side panels, the frame must be a minimum of 39.4"D (1000 mm).

4. Vertical Exhuast Duct System includes an Airflow Director.

Determine Cabinet Depth

Fill in the worksheet below to determine the required
minimum depth of your cabinet/frame. 

1. Determine what equipment and accessories you will
use in the cabinet.

2. List the Depth of the deepest piece of equipment in
the cabinet.
__________

3. List the deepest Rail Setback at front of cabinet
(see the table below).
__________

4. List the deepest Rail Setback at rear of cabinet
(see the table below.
__________

5. Add the values above. 

__________

6. Select a cabinet from the ordering table on page 2
that has a     Rail Depth equal to or greater than the
result.

Small
Rings

Large
Rings Description Shipping

Weight

35100-C01 35101-C01 For 36 RMU Cabinet, Black 11 lb (5.0 kg)
35100-C02 35101-C02 For 42 RMU Cabinet, Black 11 lb (5.0 kg)
35100-C03 35101-C03 For 43 & 44 RMU Cabinet, Black 11 lb (5.0 kg)
35100-C05 35101-C05 For 45 & 46 RMU Cabinet, Black 11 lb (5.0 kg)
35100-C07 35101-C07 For 47 & 48 RMU Cabinet, Black 12 lb (5.4 kg)
35100-C09 35101-C09 For 49 & 50 RMU Cabinet, Black 12 lb (5.4 kg)
35100-C11 35101-C11 For 51 RMU Cabinet, Black 12 lb (5.4 kg)

Vertical Cable Ring Manager
Vertical Cable Ring Managers attach to the side of the
equipment mounting rails and feature plastic C-shaped cable
management rings to guide and manage network cables, signal
cables and patch and equipment cords. Each manager includes
two half-height mounting brackets with 1.5”W x 4.2”D (38 mm
x 107 mm) cable rings.

Estimated Capacity 
(50% fill)

Size Cat 5e Cat 6 Cat 6a
Small 23 14 10
Large 101 64 45

Note: Not available for 24 RMU cabinets. The 36 RMU manager includes six
rings (three per bracket), the 51 RMU manager includes ten rings (five per
bracket), and all other managers include eight rings (four per bracket).
Shipping weights are for managers with large rings.

C AB L E  MANAG EMEN T  A C C E S SOR I E S :
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Estimated Cable Fill 
(50% fill)

Cat 5e Cat 6 Cat 6a
Short Fingers

370 234 164
Long Fingers

467 295 207

Part Number
Description Shipping

Weight1Short
Fingerts

Long
Fingers

35095-C00 35103-C00 For 24 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35095-C01 35103-C01 For 36 RMU Cabinets, Black 19 lb (8.6 kg)
35095-C02 35103-C02 For 42 RMU Cabinets, Black 21 lb (9.5 kg)
35095-C03 35103-C03 For 43 RMU Cabinets, Black 22 lb (10.0 kg)
35095-C04 35103-C04 For 44 RMU Cabinets, Black 22 lb (10.0 kg)
35095-C05 35103-C05 For 45 RMU Cabinets, Black 22 lb (10.0 kg)
35095-C06 35103-C06 For 46 RMU Cabinets, Black 23 lb (10.4 kg)
35095-C07 35103-C07 For 47 RMU Cabinets, Black 23 lb (10.4 kg)
35095-C08 35103-C08 For 48 RMU Cabinets, Black 23 lb (10.4 kg)
35095-C09 35103-C09 For 49 RMU Cabinets, Black 24 lb (10.9 kg)
35095-C10 35103-C10 For 50 RMU Cabinets, Black 24 lb (10.9 kg)
35095-C11 35103-C11 For 51 RMU Cabinets, Black 24 lb (10.9 kg)

C AB L E  MANAG EMEN T

Organizing cables is critical to maintaining equipment because organized cables can
be easily traced during a move, add or change and do not block airflow through
equipment. The F-Series TeraFrame has specialized network and power cable
managers that keep power and network cables separated. The Vertical Cable Manager
features patented T-shaped cable guides and openings that align with each RMU on
the cabinet’s equipment mounting rail. The Vertical Power Manager creates a space
for one, two or four CPI power strips and has tie points for power cords.

Note: When used with side panels, maximum rail setback is half
of the frame depth minus 8.4” (213 mm). Shipping weights are for
Vertical Cable Managers with Extended Fingers.

Vertical Cable Manager
The Vertical Cable Manager stores and organizes cables
inside the cabinet in the 0 RMU space between the
cabinet’s side panel and the equipment mounting rails. The
manager attaches to an equipment mounting rail with
included hardware or use the Slide Adapter Kit (below) to
attach the manager directly to the cabinet frame. Openings
at the rear of the manager allow cables to exit behind the
equipment mounting rail to make connections. Plastic T-
shaped cable management fingers guide cables into each
RMU. Openings between fingers align with each RMU
space in the cabinet. Standard and extended fingers are
available. The cable manager with standard fingers is
5.0”W x 11.6”D (127 mm x 295 mm), has an interior area of
46 in² (.03 m²) and requires a minimum rail setback of 4.5”
(115 mm). The cable manager with extended fingers is
5.0”W x 14.1”D (127 mm x 358 mm), has an interior area of
58 in² (.03 m²) and requires a minimum rail setback of 7”
(178 mm). UL Listed.

Slide Adapter Kit
Use the Slide Adapter Kit to attach the Vertical Cable
Manager to the cabinet frame instead of the equipment
mounting rail allowing the manager to be adjusted front-to-
rear within the cabinet independent of the equipment
mounting rail.

Part
Number Description Shipping

Weight
35092-X02 For 800 mm Vertical Cable Mgrs 2 lb (0.9 kg)

Part
Number Description Shipping

Weight

35108-C01 Large, Extends 10”-17”
(250 - 430 mm) Deep, Black 4 lb (1.9 kg)

35108-C02 Small, Extends 6”-10”
(150 - 250 mm) Deep, Black 4 lb (1.9 kg)

Front-to-Back Cable Managers
Adjustable trays connect a front-facing and a rear facing
Vertical Cable Manager to create a front-to-back cable
pathway along the side of the cabinet. The Front-to-Back
Cable Managers are 2.4”W x 2.5”H (61 mm x 64 mm), and
have an interior area of 4.6 in² (2970 mm²). Two depths are
available. The large manager extends 10” (250 mm) to 17”
(430 mm) deep. Use the large manager when Vertical Cable
Managers are attached to rails that are spaced 26” (660
mm) to 33” (840 mm) apart. The small manager extends 6”
(150 mm) to 10” deep. Use the small managers when
Vertical Cable managers are attached to rails that are
spaced 22” (560 mm) to 26” (660 mm) apart. Sold in pairs.

Estimated Cable Fill 
(50% fill)

Cat 5e Cat 6 Cat 6a
112 71 50

Part
Number Description Shipping

Weight
35086-C01 For 36 RMU Cabinets, Black 14 lb (6.4 kg)
35086-C02 For 42 RMU Cabinets, Black 14 lb (6.4 kg)
35086-C03 For 43 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35086-C04 For 44 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35086-C05 For 45 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35086-C06 For 46 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35086-C07 For 47 RMU Cabinets, Black 16 lb (7.3 kg)
35086-C08 For 48 RMU Cabinets, Black 16 lb (7.3 kg)
35086-C09 For 49 RMU Cabinets, Black 16 lb (7.3 kg)
35086-C10 For 50 RMU Cabinets, Black 16 lb (7.3 kg)
35086-C11 For 51 RMU Cabinets, Black 17 lb (7.7 kg)

Power Strip Lashing Bracket
The Power Strip Lashing Bracket supports one 3.5”W (89 mm)
or two 2.3”W (58 mm) or narrower CPI Vertical Power
Strips/PDUs for Cabinets and provides attachment points for
power cable bundles. The Power Strip Lashing Bracket
attaches to the cabinet frame behind the rear equipment
mounting rails and adjusts in depth to match equipment
requirements. The manager is S-shaped, 8.375”W x 1.7”D
(213 mm x 42 mm) and requires a minimum 5” (127 mm) rail
setback, but an 8.5” (216 mm) rail setback is recommended for
easy access to power cable bundles.  

Note: Not available for 24 RMU cabinets. The 36 RMU version (-C01)
will only support 38.5”L (970 mm) vertical power strips. Use a 43 RMU
(-C03) or taller bracket to support 70”L (1780 mm) power strips/PDUs.

Part
Number Description Shipping

Weight
35087-C00 For 24 RMU Cabinets, Black 8 lb (3.6 kg)
35087-C01 For 36 RMU Cabinets, Black 11 lb (5.0 kg)
35087-C02 For 42 RMU Cabinets, Black 12 lb (5.4 kg)
35087-C03 For 43 RMU Cabinets, Black 13 lb (5.9 kg)
35087-C04 For 44 RMU Cabinets, Black 13 lb (5.9 kg)
35087-C05 For 45 RMU Cabinets, Black 13 lb (5.9 kg)
35087-C06 For 46 RMU Cabinets, Black 14 lb (6.4 kg)
35087-C07 For 47 RMU Cabinets, Black 14 lb (6.4 kg)
35087-C08 For 48 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35087-C09 For 49 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35087-C10 For 50 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)
35087-C11 For 51 RMU Cabinets, Black 15 lb (6.8 kg)

Cable Lashing Bracket
The Cable Lashing Bracket provides attachment points for
fastening cable bundles. Quickly secure cable bundles to
the bracket using CPI’s Saf-T-Grip® Reusable Cable Straps
or other cable ties. The Cable Lashing Bracket attaches to
the cabinet frame and adjusts in depth to match equipment
requirements. The manager is C-shaped, 5.125”W x .7”D
(130 mm x 17 mm) and requires a minimum 5” (127 mm)
equipment mounting rail setback when positioned behind
the rear equipment mounting rails.

Note: Not available for 24 RMU cabinets. The 36 RMU version (-C01)
will only support 38.5”L (970 mm) vertical power strips. Use a 43
RMU (-C03) or taller bracket to support 70”L (1780 mm) power
strips/PDUs.



Upgrade your F-Series TeraFrame® cabinet to a ducted exhaust
cabinet by adding the Vertical Exhaust Duct System components
necessary to isolate and guide hot air out of the top of the
cabinet. Combine the Vertical Exhaust Duct System components
with an Air Dam Kit and Snap-In Filler Panels in a cabinet with a
perforated front floor, solid side panels and a solid rear door to
create front-to-top airflow through the duct. Connect the duct to
a drop ceiling plenum to isolate the hot air return path and keep
the room and equipment cooler.

n Order the individual components separately to match your 
application requirements. (Vertical Exhaust Duct, Airflow
Director and a Rear Door Sealing Kit)

n TeraFrame cabinets 41.3”D (1050 mm) to 47.2”D (1200 mm) 
equipped with a Server Top Panel include a field removable
knockout for use in a Vertical Exhaust Duct applications.

n Vertical Exhaust Duct telescopes to match ceiling height and 
has gaskets along the top edge to create a seal around the
opening in the drop ceiling; two height ranges are available

n Airflow Director causes hot server exhaust air to flow upward 
from the base of the cabinet to the top of the cabinet

n Rear Door Sealing Kit seals the space between the solid rear 
door and the cabinet frame so hot air does not escape, but
flows upward toward the duct

Use the Vertical Exhaust Duct System components on cabinets
configured with a perforated front door, solid side panels and a
solid rear door that also include an Air Dam Kit and have Snap-In
Filler Panels in all open RMU spaces.

For assistance in configurating your F-Series TeraFrame Cabinet,
contact Technical Support at 800-834-4969 or visit CPI’s Product
Configurator at www.chatsworth.com/configurator.

VERTICAL EXHAUST DUCT SYSTEM COMPONENTS FOR 
F-SERIES TERAFRAME® CABINET SYSTEM

Product  Cut  Sheet

800-834-4969 in U.S. & Canada •  www.chatsworth.com
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Cabinet
RMU

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Ceiling Height with Vertical Exhaust Duct Installed
20” - 34” (508 mm - 863 mm)
Vertical Exhaust Duct

34” - 60” (863 mm - 1523 mm)
Vertical Exhaust Duct

Min. Max. Min Max.
in mm in mm in mm in mm
98.3 2497 112.3 2852 112.3 2852 138.3 3512
100.0 2540 114.0 2895 114.0 2895 140.0 3555
101.8 2586 115.8 2941 115.8 2941 141.8 3601
103.5 2629 117.5 2984 117.5 2984 143.5 3644
105.3 2675 119.3 3030 119.3 3030 145.3 3690
107.0 2718 121.0 3073 121.0 3073 147.0 3733
108.8 2764 122.8 3119 122.8 3119 148.8 3779
110.5 2807 124.5 3162 124.5 3162 150.5 3822
112.3 2852 126.3 3208 126.3 3208 152.3 3867
114.0 2896 128.0 3251 128.0 3251 154.0 3911

Note: Add 1” (25 mm) for leveling feet. Add 3” (75 mm) for casters.

Part  Number Description
Height - in (mm)

Shipping
Weight
lb (kg)600 mm 700 mm 800 mm

34370-X00 34370-X00 34370-X02 Vertical Exhaust Duct, 20-34
(508 - 863) 32 (14.5)

34370-X01 34370-X00 34370-X03 Vertical Exhaust Duct, 34-60
(863 - 1523) 52 (23.6)

X=color: C=Black, D=Signature Blue, E=Glacier White, F=Steel Gray

Note: Use the F-Series TeraFrame Cabinet frames that are 41.3”D (1050 mm) deep or deeper and have a
server top panel with a knockout for the Vertical Exhaust Duct. Shipping weights are for 800 mm ducts.

Part  Number
Description

Shipping
Weight
lb (kg)600 mm 700 mm 800 mm

34570-C00 34570-C00 34570-C00 Airflow Director 7 (3.2)

Part  Number
Description

Shipping
Weight
lb (kg)600 mm 700 mm 800 mm

34573-000 34573-000 34573-C01 Rear Door Sealing Kit 2 (0.9)

Dimensions and Usable Area

Cabinet Width Exterior Width Exterior Depth Internal Area

23.6” (600 mm) 20.0 (509 mm) 23.9 (609 mm) 435.8 in2

27.6” (700 mm) 23.9 (609 mm) 20.0 (509 mm) 435.8 in2

31.5” (800 mm) 23.9 (609 mm) 20.0 (509 mm) 435.8 in2

Note: Dimensions do not include the rubber seal at the top of the duct. The duct is turned 90˚ when installed
on the 27.6”W (700 mm) and 31.5”W (800 mm) cabinets.
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P R O D U C T  A P P L I C A T I O N

CPI Passive Cooling
TM

,  The Simply Efficient
TM

Choice
CPI Passive Cooling™ Solutions offer innovative airflow control techniques that allow you to manage the flow of
air throughout your data center without the need for added CRAC units, in-row air conditioners or risky liquid
cooling solutions. From small applications with heat loads of 2 kW per cabinet to large data centers with high
heat densities beyond 20+ kW, CPI Passive Cooling Solutions offer smart proven technology that can work for
you.

The passive cooling technology found with CPI’s F-Series TeraFrame™ Cabinet with the Vertical Exhaust Duct
System allows you to reduce data center operating costs, maximize existing cooling unit efficiency and minimize
environmental impact, making it the Simply EfficientTM choice.

The F-Series TeraFrame™ Cabinet with the Vertical Exhaust Duct System:
• Isolates hot exhaust air from the room and eliminates hot spots
• Blocks by-pass airflow around equipment which reduces wasted cooling capacity
• Eliminates dependence on perforated floor tiles by creating a consistent air temperature 

throughout the room
• Guides hot air out of  the cabinet without fans, additional power or maintenance requirements 
• Allows higher set points on air conditioners and creates higher temperature return air for better air 

conditioner efficiency
• Permits chilled water temperatures to be increased which provides a means for more 

economizer days 
• Reduces energy costs up to 40% over the standard open air return methods, and up to 90% with 

certain types of economizers when “free cooling”

Temperature Type

Hot Aisle/Cold Aisle Layout 
with Open Air Return

F-Series TeraFrame™ Cabinet
with Vertical Exhaust Duct System

Results
Most Data

Centers
TIA-942

Best Practices
CRAC with
Economizer

KyotoCooling
Evaporative Air

Economizer

Room Air 60°-85°F (16°-29°C) 68°-77°F (20°-25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) No hot spots

Supply Air 52°-55°F (11°-13°C) 52°-55°F (11°-13°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) 77°F (25°C) Higher CRAC set points

Chilled Water 42°F (6°C) 42°F (6°C) 65°F (18°C) N/A 65°F (18°C) Lower energy costs

Outdoor Air 37°F (3°C) 37°F (3°C) 60°F (16°C) 72°F (22°C) 77°F (25°C) More “free cooling” hours

Room Air Temperature is the temperature at equipment air intakes. Supply Air temperature is the temperature at the CRAC/CRAH supply outlet. Chilled Water temperature is the
water temperature required to produce the required Supply Air Temperature. Outdoor Air Temperature is the outdoor air temperature required to use economizers to chill water for
“free cooling” hours. The Evaporative Air Economizer temperature is wet bulb temperature; all other temperatures are dry bulb temperatures.

While every effort has been made to ensure the accuracy of all information, CPI does not accept liability for any errors or omissions and reserves the right to change information and descriptions of listed services and products. ©2008
Chatsworth Products, Inc. All rights reserved. CPI, Saf-T-Grip, Seismic Frame, SlimFrame and MegaFrame are federally registered trademarks of Chatsworth Products, Inc. CPI Passive Cooling, Cube-iT Plus, TeraFrame, Thinline II and
QuadraRack are trademarks of Chatsworth Products, Inc. All other trademarks belong to their respective companies. MKT-60020-395 02/08

The following table shows how the F-Series TeraFrame Cabinet with Vertical Exhaust Duct System
can provide the Simply Efficient choice. 

The F-Series TeraFrame isolates hot exhaust air
and guides it out of the cabinet without fans.
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