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Data Center Design
Awareness

21h

Energy PRO 21h

Completar os Módulos 1 a 4 para o 
Mission Critical 
Awareness Certificate

Energy PRO
Conheça os pontos-chave para medir os objetivos de curto e longo prazo necessários para a habilitação da 
eficiência energética em data centers, junto com estratégias de operação e design que ajudam a maximizar os 
impactos do programa e aumentar a rentabilidade, assegurando que os investimentos de capital gerem 
resultados.
Este curso aborda os sistemas de tecnologia da informação e suas condições ambientais, gestão do ar, 
sistemas mecânicos e elétricos, métricas e regulamentações que afetam a eficiência energética.
Oferece estratégias que resultam em benefícios de eficiência para uma ampla variedade de cenários de data 
centers.
Estará disponível nos seguintes idiomas:
Português / Inglês / Espanhol / Alemão / Francês / Japonês / Mandarim

Módulos do curso
1.  Introdução ao consumo energético, princípios, métrica e regulamentação
2. A carga crítica, utilização, virtualização e gestão
3. Utilidade, carbono, emissões e renováveis off-site e on-site
4. UPS, armazenamento de energia cinética e eletroquímica
5. Geração de energia de emergência, CHP e meios de apoio
6. Refrigeração: direta, indireta, de base líquida e de 'refrigeração livre'
7. Reutilização de calor residual e outras ideias de otimização da energia
8. Monitoramento, BMS, EMS e DCIM 

Preço: 1.950 U$D / 1.500 €

O público deste curso é o administrador de energia e/ou sustentabilidade, o administrador de 
planejamento, ou qualquer pessoa interessada em entender os fluxos de energia do data center e 
como minimizar ou gerenciar o consumo por unidades de carga ICT. 

Este curso faz parte da jornada de formação Data 
Center Practitioner.

Demonstre seu compromisso com a indústria e 
melhore suas perspectivas profissionais completando a 
carreira DCP®.

O material do curso abrange todos os aspectos 
fundamentais de como, porquê e onde os data centers 
estão sendo construídos. Os alunos passarão 42 horas 
em um ambiente de sala de aula com instrutores 
especializados, além de colaborar com outros colegas 
da indústria trocando conhecimentos durante o curso.

Os alunos terão que completar 16 horas de 
aprendizado online para obter o certificado Mission 
Critical Awareness.

• Alinhamento do planejamento energético com o próposito do negócio do data center.
• Otimizar o consumo energético para a adequação ao negócio.
• Entender os princípios de energia e potência.
• Identificar a energia incorporada em recursos consumíveis.
• Entender os problemas associados à carga parcial.
• Entender as oportunidades de soluções de energia reduzida.
• Avaliar soluções de economia de energia e seus riscos de implementação.
• Calcular a quantidade de carbono de um perfil energético de um data center.
• Criar um mapa do fluxo de energia de entrada e saída para uma instalação concreta.
• Sistemas elétricos, consumo e geração.
• Sistemas de refrigeração, tecnologia e efeitos do clima.
• Entender as oportunidades e limitações do uso e reutilização da energia residual.

 Para quem o curso é voltado? 
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