
Eaton sikrer Jostedal 
datasenter
“BlueFjords er avhen-
gig av 100% oppetid 
og de skalerbare og 
redundante løsningene 
fra Eaton sørger for 
dette i samspill med all 
sikkerhet bygget inn i 
Jostedal datasenter.”
Edvin Brun, daglig leder i BlueFjords.  

Et seriøst datasenter er 
avhengig av stabil ener-
giforsyning for å sikre 
kundenes kritiske data. 
En driftssikker UPS er 
helt avgjørende for å 
oppnå dette. Derfor valgte 
BlueFjords en skalerbar 
UPS-løsning fra Eaton til 
det nye Jostedal datasenter 
i Sogn.

– Vi setter stor pris på at 
BlueFjords valgte en UPS-
løsning fra oss. Løsningen 
er utstyrt med teknologien 
Energy Saver System som 
gir en effektivitet på opp mot 
99 prosent. Innkoblingstiden 
ved eventuelle strømforstyr-
relser er maksimalt 1,8 mil-
lisekunder. I kombinasjon gir 
dette både lavere energifor-
bruk og høyere sikkerhet, slik 
at BlueFjords kan tilby trygg 
og sikker datalagring til sine 
kunder, sier produktsjef Frode 
Andersen i Eaton

Drevet av isbreer. Sikret av 
Eaton

Jostedal datasenter ligger 
ved inngangen til Jostedalen 
i Luster kommune, ikke 
langt fra den mektige 
Jostedalsbreen.  Med rikelig 
tilgang på vannkraft og et 
strømknutepunkt med mating 

fra fire frittstående kraftstas-
joner like ved, er datasenteret 
sikret ren og fornybar energi.

Isbreen ikke langt unna 
sørger for et stabilt og rela-
tivt kjølig klima, noe som i 
gjør lokasjonen perfekt for 
et datasenter, der kjøling og 
energi er kritisk.  Med UPS-
sikring fra Eaton kan Jostedal 
datasenter dermed tilby 
trygg, grønn og pålitelig data-
lagring til sine kunder

Eaton et naturlig førstevalg

     Men strøm og klima alene 
er ikke nok. Strømtilførselen 
som driver serverne der 
kunders verdifulle data lagres 
må sikres mot overspenning, 
forstyrrelser og avbrudd. 

Hvor:
Jostedalen i Luster kommune, 
Norge

Segment:
Datasenter

Utfordring:
Krav om 100% oppetid og stabil 
energiforsyning, samtidig som man 
ønsker en enegieffektiv løsning.

Løsning:
Skalerbar UPS-løsning fra Eaton 
med teknologien Energy Saver 
System som gir en effektivitet på 
opp mot 99 prosent.

Resultat:
BlueFjords kan tilby trygg og sikker 
datalagring til sine kunder.

Suksesshistorie:
Skalerbar UPS-løsning for datasentre

Kjølig klima reduserer behov for kjøling



– BlueFjords er avhengig av 
100% oppetid og de skaler-
bare og redundante løsnin-
gene fra Eaton sørger for 
dette i samspill med all sik-
kerhet bygget inn i Jostedal 
datasenter. Eaton har 
spisskompetanse, er renom-
merte og har høy innovas-
jonsevne.  Eaton var dermed 
et naturlig førstevalg for 
oss i BlueFjords, sier Edvin 
Brun som er daglig leder i 
BlueFjords. 

Hot sync fordeler byrdene

Installasjonen i Jostedal 
datasenter er en løsning med 
Eatons patenterte Hot Sync 
system som i fase to gjør det 
enkelt å bygge ut anlegget. 
Det betyr at de senere også 
kan bruke Eatons VMMS 
system.
Hot sync-systemet er et 
patentert system fra Eaton 
som gjør at UPSene er koblet 
sammen i et parallellsystem 
for å sikre at lasten fordeles 
likt. Så lenge kablene inn og 
ut av UPSene er like lange, 
og til dels likt forlagt, vil Hot 
Sync systemet sørge for at 
UPSene tilpasser seg hveran-
dre, og fordeler byrdene 
mellom hverandre, uten en 
separat kommunikasjonska-
bel, sier Andersen.

Power Xpert 9395P UPS

• Lavere total eierskapskostnad
• Eksepsjonelt høy dobbel konverteringseffektivitet gjennom et bredt 

spekter av belastninger
• Teknologi som gir bedre energieffektivitet - ESS, VMMS
• Besparelser ved testing av batterikapasitet med innovativ ECT-teknologi
• Kompakt størrelse er oppnådd gjennom økt effekttetthet
• Mindre varmetap reduserer behovet for klimaanlegg

• Mer robust
• Avansert konstruksjon og teknologi
• Den patenterte lastdelingsteknologien HotSync gir mulighet for parallell 

drift av statiske omformere uten lastdelingssignaler
• Erfaringer fra den velprøvde 9395-modellen

• Økt fleksibilitet
• Modulbasert konstruksjon gir lettere skalerbarhet og tilpasningsevne
• Enklere vedlikehold
• Modulbasert design gir raskere og mer kostnadseffektivt vedlikehold og 

reparasjon, også når UPS-enheten driver lasten.
• Enklere vedlikehold

• Modulbasert design gir raskere og mer kostnadseffektivt vedlikehold og 
reparasjon, også når UPS-enheten driver lasten.
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