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No fascículo VI foram apresentadas as premissas relativas aos
indicadores de confiabilidade dos sistemas elétricos e as possíveis
configurações relativas entre os UPS de uma instalação, uma vez que
a configuração dos UPS ( e sistemas de UPS´s) está intimamente
relacionada ao grau de confiabilidade que se deseja atribuir ou
conferir a um determinado sistema elétrico de alimentação de cargas
de missão crítica. Estes conceitos devem ser complementados às
presenças de outras fontes como as concessionarias distribuidoras de
energia e mesmo os sistemas de geração própria local que podem
operar como fontes alternativas e redundantes ou mesmo principal
em conceito de geração distribuída. Pelo lado das cargas, a existência
de duas ou até três fontes redundantes (neste caso estamos nos
referindo as fontes de energia dos equipamentos de tecnologia de
informação - TI) é uma premissa que vem sendo cumprida
praticamente em todos as instalações e projetos recentes, que
busquem melhoria nos indicadores de confiabilidade. Caso a carga TI
não possua redundância de fontes, o uso de chaves estáticas com
condições de transferência adequadas pode ser uma solução
paliativa, esta aplicação de chaves estáticas como elemento de
manobra instantânea de fontes contingentes foi desenvolvida no
fascículo VII.
Uma vez definidas as arquiteturas das fontes, suas interligações e
modelos operacionais e relação com as cargas a serem alimentadas,
falta definir como o projeto tratará desta compatibilização, isto é,
como as cargas serão alimentadas e interligadas às fontes e a que
cuidados especiais e adicionais os componentes elétricos das
instalações merecerão.
1- Tensões de operação.
As tensões de operação das fontes e aquelas em que as cargas serão
alimentadas possuem importância na concepção e de sua definição
dependerá:
- Os aspectos das correntes e perdas elétricas, uma vez que as
correntes elétricas são inversamente proporcionais as tensões de
operação dos circuitos, e quanto menor forem as correntes menores

serão as perdas elétricas, na razão quadrática da redução das
correntes.
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certificação LEED tem como premissa uma operação com quedas
tensão menores que aquelas toleradas por normas.
tensão de operação das baterias em corrente continua dependera
tensão de entrada do UPS.

-O uso de transformadores para adequação das tensões de entrada e
saída pode ser outra fontes de perdas elétricas, além de redução de
confiabilidade.
-Cargas alimentadas entre fases e neutro (em geral sistema estrela,
208/120V ou 380/220V, ou ainda 220/127V) requerem cuidados
adicionais com as harmônicas de sequencia zero no neutro, que
superam as correntes das fases e tensões entre terra e neutro.
2- Limitações de potencia de equipamentos e linhas elétricas.
Além dos aspectos referentes a tensão de operação, outra discussão
sempre presente trata da limitação de equipamentos elétricos, isto é,
transformadores poderão ser aplicados até que potencia? Poderemos
operar em paralelo? Quais as limitações para aplicação de
disjuntores? poderemos aplicar fusíveis? Estas questões definem a
estrutura do projeto elétrico de alimentação tanto das cargas TI como
dos sistemas auxiliares como ar condicionado que pode atingir a
mesma ordem de grandeza da potencia elétrica das cargas TI. Assim
deverão ser estabelecidos os níveis máximos não só de potencias de
transformadores, como correntes de dispositivos de manobra e
proteção e por consequência os níveis de curto circuito a que os
equipamentos deverão suportar e estar dimensionados.

Distribuição de energia em data center com proteção por fusíveis
Outro ponto que sempre gera discussões são os aspectos de
concepção das linhas elétricas, montadas com circuitos clássicos
formados por cabos, ou por linhas pré-fabricadas (Bus-Ways). Além
dos custos de aquisição, outros aspectos de comparação podem ser
aplicáveis como os espaços disponíveis para estas linhas; queda de
tensão, aspectos de manutenção e confiabilidade, entre outros.
3- Aterramento e cuidados com as harmônicas
As normas de instalação e aquelas voltadas especificamente para
alimentação de cargas TI, apresentam os modelos possíveis e
recomendáveis que devem ser respeitados.As cargas TI possuem
filtros que necessitam de aterramento para correta operação, além da
necessidade de equipotencialização entre os equipamentos e fontes.
Em particular a NBR 5410 recomenda o uso de esquema de
aterramento TNS. Este assunto que foi bastante explorado nos
últimos anos, devido aos problemas inicias de concepção de alguns
modelos equivocados apresenta atualmente um consenso com a
adoção de sistemas radiais de distribuição e topologia de aterramento
As correntes harmônicas presentes nas cargas TI devido ás fontes
chaveadas, bem como aquelas presentes nas correntes de entrada
dos UPS´s
devem ser consideradas em projeto, nas diversas
possibilidades de manobra e operação, notar que operação por
chaves estáticas ou by-pass podem mudar totalmente o
comportamento das harmônicas em determinados pontos ou
barramentos da instalação.

4-Aspectos
da
norma
TIA
(“Telecommunications
Industry
Association”) 942 e reflexos na eficiência energética e TI verde
(“green IT”).
A norma TIA 942 apresenta critérios de classificação (TIERS I a IV),
baseados na classificação definida pelo “up-time institute”
A tabela 1 que se segue, e que é uma tradução livre da 942,
apresenta as prescrições para a classificação.
O que se nota é que quanto maior a classificação (TIER III e IV, por
exemplo), devido a maior quantidade de equipamentos redundantes,
maiores serão as perdas elétricas.

Os aspectos de eficiência energética podem ser avaliados pelo
indicador PUE (“Power usage effectiveness”) também definido pelo
up-time institute. De uma forma geral o P.U.E. deve medir a relação
entre a energia total consumida pelo site (equipamentos TI, cargas
de ar condicionado, iluminação, perdas elétricas e outras) relacionada
ao consumo exclusivo das cargas TI. Portanto, quanto mais o PUE se
aproxima de 1, tanto mais eficiente será o uso de energia do site.
Com o uso do TIER IV, devido ao volume de equipamentos em
regime de contingencia, o PUE será aumentado em uma clara relação
de compromisso que deve ser estabelecida na fase de planejamento
da topologia de distribuição elétrica.
5-Paineis elétricos e PDU´s.
A norma NBR IEC 60439-1 de 2003 trouxe a normalização necessária
aos painéis elétricos, e seu adequado atendimento com a
consequente especificação dos painéis elétricos, pode prover ao site a
possibilidade de evitar acidentes por operação inadequada, ou ainda
contenção de defeitos, sem que outros componentes da instalação
sejam atingidos.

Os transformadores que compõem os PDU´s devem ser especificados
com o fator k adequado, blindagem adequada, e naturalmente baixas
perdas e controle de corrente de “in-rush”.
Recomenda-se ainda que os painéis sejam equipados com sistemas
que possibilitem a avaliação da qualidade de energia de alimentação
das cargas TI e sistemas de alimentação interligados e redundantes

