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Natuurlijk willen datacenters 
restwarmte hergebruiken 
voor stadsverwarming of de 

tuinbouw, maar in de praktijk zie je 
dat het nogal een uitdaging is om die 
projecten te realiseren en is er altijd 
een back-up nodig. Waar Pathema 
op insteekt is tweeledig. We kiezen 
voor een chemievrije koelwater-
behandeling. Om corrosie tegen te 
gaan, om het effect van kalkneerslag 
te voorkomen en om de microbiolo-
gie onder controle te houden. Daar-
naast zetten we in op gerecyclede 
waterstromen. Door geen drinkwater, 
maar oppervlakte- of afvalwater te 
gebruiken en dit vervolgens schoon 
terug te geven aan de omgeving. 
Hierdoor komen er geen chemicaliën 
in onze wateren terecht.”
Boeren vervolgt: “De branche heeft 
met chemische middelen kalk, cor-
rosie en microbiologie al veertig 
jaar onder controle, vooral door 
drinkwater en chemicaliën te ge-
bruiken. Pathema vindt dat het 

vermogen. Bij de modernisering van 
bestaande datacenters is een leuke 
ontwikkeling dat in de afgelopen 
vijftien jaar veel ‘droge’ datacenters 
zijn gebouwd die werken met lucht-
koeling. Dat komt neer op conden-
sors op het dak, die door de buiten-

lucht gekoeld worden. Wij kunnen 
die voorzien van een adiabatische 
pre- koeling, waardoor de intreden-
de lucht al gekoeld wordt. Hier-
door neemt, vooral in de zomer, de 
koelcapaciteit van het datacenter 
toe en veel belangrijker: het aantal 
uren van vrije koeling per jaar stijgt 
 significant. Dat biedt drie voor-
delen: het kost weinig water, kan 
zonder chemie en we kunnen het 
ook met afvalwater doen. Je WUE 
leidt er niet onder, en de PUE maakt 
serieus positieve stappen!” ◾

PATHEMA MAAKT VERDUURZAMING DATACENTERS MOGELIJK

Chemievrij en circulair 
koelen is rendabel
Elk datacenter is op zoek naar een balans tussen de Power Usage Effectiveness 
(PUE) en de WUE, wat staat voor Water Usage Effectiveness. Het komt erop neer zo 
min mogelijk energie te gebruiken in combinatie met weinig gebruik van water voor 
koeling. Pathema vond een duurzame en circulaire oplossing, legt Mark Boeren uit, 
een van de oprichters van het bedrijf. Tekst: Mels Dees
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duurzamer moet. We gaan met z’n 
allen niet minder data gebruiken, in-
tegendeel. Maar we hechten wel be-
lang aan een lage belasting van het 
 milieu.” De chemievrije koelwater-
oplossing van Pathema is eenvou-
dig en rendabel gebleken, en heeft 

zich inmiddels in praktijk bewezen: 
“Er draaien ruim honderd installa-
ties van ons over de hele wereld.”

Interessante retrofitontwikkeling
De systemen die Pathema levert 
zijn niet alleen geschikt voor nieu-
we  datacenters; 80% van de klan-
ten installeert het als retrofit, zelfs 
in datacenters die soms al op leef-
tijd zijn. “Het is van belang te ana-
lyseren wanneer de investering in 
onze systemen rendeert. Dat is in de 
praktijk al vanaf 5 megawatt koel-

‘Ruim 80 procent van onze klanten 

installeert onze systemen als retrofit’

“
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