
21 PDH

Resultado do aprendizado

Curso Presencial

Reconhecido por

www.br.dcpro.training info@dc-professional.com

Power PRO

Gerenciar os requisitos de energia dos data centers modernos é uma tarefa extremamente 
complexa que é frequentemente subestimada, especialmente porque muitos data centers 
operam dentro ou perto de seus limites de projeto, e o tempo de inatividade não é uma opção.

Um entendimento abrangente de como os requisitos de energia afetam o projeto e a operação 
dos data centers é essencial. Da distribuição de energia e componentes críticos à eficiência 
energética, este curso fornece uma compreensão detalhada dos principais desafios relacionados 
à energia dentro da infraestrutura.

• Discutir a importância do consumo de 
energia do data center para os negócios, 
governos e sociedade em geral, ao mesmo 
tempo em que tenta atingir os objetivos de 
sustentabilidade em um futuro de baixo 
consumo.

• Identificar os princípios básicos de tensão, 
corrente, potência e fator de potência em 
um circuito trifásico.

• Identificar os requisitos de energia
de encargos modernos de TIC, 
especialmente nos projetos de dupla 
conexão e sua finalidade.

• Identificar modelos competitivos de uma 
arquitetura de energia redundante, 
manutenção simultânea e tolerância a 
falhas.

• Explicar os conceitos de confiabilidade, 
disponibilidade e cálculos de MTBF para 
comparações de confiabilidade do sistema.

• Analisar a topologia do UPS de acordo 
com o IEC e as diferentes formas do UPS 
estático.

• Explicar a geração de energia de
emergência, especialmente por 
combustível diesel, incluindo a entrega, 
o armazenamento e o tratamento do
combustível.

• Entender UPS de energia cinética, DRUPS
de vários tipos e máquinas rotativas
híbridas.

• Explicar o armazenamento de energia em 
baterias com uma ênfase especial em 
chumbo-acido, o design do revestimento, 
seleção das baterias da UPS.

• Discutir o armazenamento alternativo de 
energia para baterias, incluindo energia 
cinética e ar comprimido.

• Discutir curto-circuitos, fontes de falha de 
corrente e proponha exemplos de fontes 
de impedância e proteção de circuitos em 
sistemas críticos de TIC.

• Diferenciar entre la CA e o HVDC em um 
data center.

• Identificar os conceitos de qualidade 
energética, especialmente os harmônicos 
em cargas eletrônicas.

• Identificar problemas específicos de 
manutenção do data center e como o 
design do sistema de energia pode 
influenciar a disponibilidade.

• Analisar os padrões, códigos e guias do 
setor.

• Discutir o armazenamento alternativo de
energia para baterias, incluindo energia 
cinética e ar comprimido.

• Definir os comutadores de transferência 
automática e os comutadores de 
transferência estática e suas aplicações em 
sistemas de distribuição de energia críticos.

Preço: 2.500 U$D / 2.000 €




