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Er is steeds meer aandacht voor de milieu-    

impact van datacenters. De cijfers die daarbij 

gehanteerd worden, variëren sterk. Dat is na-

tuurlijk ook niet verwonderlijk, want de belan-

gen zijn groot en waar de een vooral kijkt naar 

het milieu-aspect, ziet de ander vooral een be-

dreiging voor een economisch sterk product.

Toch denken wij dat iedereen het er over eens 

is  dat datacenters impact hebben op onze 

leefomgeving. Hoe gaan we die belasting ver-

minderen? Door het aantal datacenters terug 

te brengen? Of niet verder te laten groeien? 

Lijkt ons een slecht plan. Nederland verdient nu 

eenmaal veel geld met zijn digitale infrastruc-

tuur. Bovendien beschikken we in ons land 

over de kennis en (jawel) het geld om te laten 

zien dat de impact van datacenters op het mili-

eu wel degelijk omlaag kan worden gebracht. 

Hoe? Door slimmere technologie toe te passen. 

En door bestaande technologie slimmer toe te 

passen. Laat ik een paar voorbeelden noemen. 

Van de hyperscalers weten we dat zij veel heb-

ben geïnvesteerd in AI. Die technologie gebrui-

ken ze ook voor - bijvoorbeeld - het optimalise-

ren van hun digitale infrastructuur. Als ik een 

datacenter van iets bescheidener schaal bin-

nen loop zie ik echter nauwelijks AI die wordt 

toegepast om bijvoorbeeld koelinstallaties te 

optimaliseren. Toch wordt daar via een project 

als Eco-Qube al veel onderzoek naar gedaan. 

Hier is een digitaal model van een datacenter 

ontwikkeld dat gebuikt kan worden voor het 

trainen van een AI engine. Die wordt gevoed 

met monitoringdata, met als idee dat deze   

engine hierin allebei patronen gaat vinden. 

Patronen die vervolgens gebruikt kunnen 

worden om de koeling van het datacenter 

verder te verbeteren. 

Dat digitale model van een datacenter is ook 

zo’n innovatiethema. Digital twins bestaan al 

de nodige jaren. Het gaat om een digitaal 

model van een installatie of een gebouw. 

Vervolgens kunnen we dat model gebruiken 

om wijzigingen in  die installatie vooraf te    

simuleren. Om te kijken wat de impact daar-

van zal zijn. We kunnen het model ook ge-

bruiken om de operatie beter te voorspellen 

en bijvoorbeeld onderhoud beter te plannen. 

De technologie is er, de toepassingen laten in 

onze datacenters nog op zich wachten.       

DatacenterWorks werkt overigens aan een 

Expert Sessie over dit onderwerp.

Laatste voorbeeld. Er wordt veel tijd en ener-

gie gestoken in circulaire modellen voor data-

centers. Vaak wordt dan bedoeld: kunnen we 

eWaste voorkomen en bijvoorbeeld herge-

bruik van apparatuur bevorderen? Punt hierbij 

is dat veel IT-afdelingen maar weinig inzicht 

hebben in alle apparatuur die zij hebben 

staan, laat staan dat zij een uitputtend over-

zicht hebben van alle specs van die syste-

men. Kunnen we daar geen smart contracts 

voor gebruiken? Blockchain dus. Dan kunnen 

we vanaf het moment dat de eerste boutjes 

in de kast van een server worden gedraaid 

alles van dat systeem vastleggen. En weten 

we precies wat er in dat apparaat aan mate-

rialen en componenten zit. En hebben we 

meteen een goed overzicht van alle materia-

len en specificaties.

Lijkt ons een goed idee: meer investeren in 

innovatie zodat we de milieu-impact van 

onze datacenter flink kunnen terugdringen. 

MEER INNOVATIE
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Exploitanten van datacenters moeten ervoor zorgen dat koelinfrastruc-

tuur die gerepareerd of vervangen wordt, voldoet aan de voorschriften. 

Zeker als de extreme hitte net zo hoog oploopt als vorig jaar, zal de koe-

linfrastructuur volgens specialisten in temperatuurbeheersing aangepast 

moeten zijn aan deze omstandigheden.
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Met het einde van de Corona-crisis in zicht, zien we dat veel datacenters profiteren van 

versnelde investeringen in cloud en mobiele werkplekken. Ook zien we dat de 

duidelijkheid rond de groeimogelijkheden in de MRA een positief effect heeft.

In mei blikken de datacenterbeslissers terug 

op de periode van februari tot en met april. 

Nederlandse datacenters maakten zich vooraf-

gaande aan deze periode weinig zorgen en 

toonden zich optimistisch, ondanks dat we 

juist een nieuwe lockdown ingingen. Ondanks 

de permanent volle ziekenhuizen, blijken de 

afgelopen drie maanden nog net iets beter te 

zijn verlopen dan vooraf werd verwacht. Zwel 

voor wat betreft het aantal vierkante meters, 

het vermogen als de investeringen, scoort de 

index wat hoger dan verwacht. Dat komt vol-

DUTCH DATACENTER INDEX: 
ALLE SEINEN OP GROEN

ledig voor rekening van colocatie datacenters. 

Bij enterprise datacenters daalde de index juist 

een punt. Dat duidt erop dat ze het tempo wat 

hebben verhoogd waarmee ze servers naar 

colocatie en/of de cloud verplaatsen.  Voor de 

maanden mei tot en met juli verwachten da-

tacenters een nieuwe versnelling. De groei in 

vierkante meters en vermogen is vrijwel ver-

gelijkbaar met de afgelopen maanden, maar 

we zien met name de investeringen toene-

men. Ook zien we dat enterprise datacenters 

wat harder gaan krimpen, terwijl de index 

voor colocatie datacenters juist met 4 punten 

omhoog gaat. Pb7’s onderzoek laat zien dat 

de sterke groei vooral (weer) plaatsvindt in de 

Metro Regio Amsterdam (MRA). Daarnaast 

zien we ook veel groei in het zuiden van Ne-

derland. In het Noorden en Oosten liggen de 

groeiverwachtingen dan weer een stuk lager. 

De groei vindt zowel plaats op het vlak van re-

tail colocatie (klanten tot 1 MW) als wholesale 

colocatie (klant met meer dan 1 MW) en built-

to-suit (enkele klant). 

12 MAANDEN
In de 12-maandelijkse vooruitblik zien we dat 

het optimisme weer sterk is toegenomen. De 

index stijgt met 3 punten tot 63 punten, wat 

we voor het laatst in oktober 2019 zagen. De 

stijging is vrijwel gelijk verdeeld over opper-

vlakte, vermogen als investeringen. Ook hier 

geldt dat colocatie de markt trekt, met een 

plus van 5 punten ten opzichte van februari. 

We zien veel projecten in de pijplijn, waarbij 

Almere zich snel tot de nieuwe MRA-hotspot 

voor colocatie ontwikkelt. Ook regionaal zien 

we de nodige nieuwe bouwputten verschij-

nen. Tenslotte zijn we ook benieuwd of het 

huidige sentiment een aantal grote projecten 

weet vlot te trekken dat al een aantal jaar bo-

ven de Nederlandse markt hangt.

DUTCH DATACENTER INDEX MEI 2021

Dutch Datacenter Index

mei 2021
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STAAT DE OPVOLGER VAN 5G-TECHNOLOGIE AL KLAAR?

5G is nog maar nauwelijks op gang gekomen of de datacenterindustrie 

mag zich al gaan voorbereiden op 6G. Larry Goldman, head of networks 

and software research van Analysys Mason, publiceerde onlangs een 

interessant overzicht van de mogelijkheden die 6G straks te bieden gaat 

hebben. Ook gaf hij aan hoe de roadmap in grote lijnen in elkaar zit. 

Zodat de datacenterindustrie zich hier alvast op kan gaan voorbereiden.

OP WEG NAAR 6G
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Commentaar

Dit artikel moet 4 pagfina’s lang worden

De ’brief’ van Larry Goldman van Analysys Mason heeft als titel ‘6G 

networking is starting to take shape’. Het document begint met een 

mooie uitspraak: ‘6G networking will be built on new technologies 

that do not yet exist, and will enable use cases not yet defined’. Kort-

om, veel van wat we nodig hebben om tot 6G te komen is er nog niet. 

Toch beginnen de contouren van wat 6G gaat worden al wel duidelijk 

te worden.

‘Operators beginnen pas net 5G-netwerken uit te rollen en de meeste 

gebruikers hebben nog geen 5G-diensten ervaren', schrijft Goldman. 

‘5G-technologie omvat een grote hoeveelheid innovatie die we nog 

moeten gaan benutten. Het ondersteunt hogere snelheden, grotere 

betrouwbaarheid en lagere latency dan 4G, en maakt een groot aantal 

nieuwe toepassingen mogelijk die de communicatie-industrie de      

komende jaren nog verder zal ontwikkelen. We kunnen echter nu al 

voorspellen dat de nieuwe technologie van 5G op termijn beperkingen 

zal kennen’. 

NADENKEN OVER DE TOEKOMST
Spelers in de communicatie-industrie denken al aan wat deze limieten 

zullen zijn en ontwikkelen de fundamentele technologieën die nodig 

zijn om die op te lossen, stelt Goldman vast. ‘De nieuwe use cases in 

het 6G-tijdperk vereisen enige verbeelding. Vorige generaties mobiele 

netwerken hebben het mogelijk gemaakt dat bestaande bedrade toe-

passingen tegen   redelijke kosten mobiel mogelijk werden. 6G omvat 

toepassingen die nog niet in welke vorm dan ook bestaan. Deze ap-

plicaties leunen zwaar op virtual reality en high-performance, real-

time computing zal net zo belangrijk zijn voor het netwerk als com-

municatie’.

Kortom, veel van wat 6G ons gaat bieden bestaat ook nog niet in rudi-

mentaire of primitieve vorm en de manier waarop we die toepassin-

gen gaan realiseren is ook nog niet duidelijk. Maar dat datacenters en 

edge-faciliteiten hierin een hoofdrol zullen spelen staat nu al vast. 

Daarom zijn researchers al volop bezig om de componenten en de 

kenmerken van 6G te identificeren. Larry Goldman noemt er een aan-

tal.

TERAHERTZ DRAADLOOS SPECTRUM
Een eerste punt is dat sgnalen in frequentiegebieden moeten worden 

verzonden boven de millimeter (mmWave) banden die worden ge-

bruikt voor 5G om snelheden te bereiken die verder gaan dan die ge-

leverd door 5G-netwerken. De volgende draadloze performance-grens 

voorbij mmWave is TeraHertz (THz). THz-frequenties kunnen enorme 

hoeveelheden gegevens dragen, maar lijden ook aan ernstige vormen 

van ’path loss’. 

De grote capaciteit van het THz-spectrum en de korte propagatieaf-

standen (die op hun beurt de interferentie beperken) leiden ertoe dat 

sommige onderzoekers suggereren dat er eigenlijk helemaal geen 

spectrum nodig is. Een applicatie zou gebruiken wat het nodig heeft, 

wanneer het dat nodig heeft en zou het vervolgens weer opgeven 

wanneer het 't niet meer nodig heeft. Hierdoor zou dan gebruik ge-

maakt kunnen worden van het zogeheten ‘shared access spectrum’ 

dat we nu al zien opkomen. Om de THz-grens te kunnen nemen, zal 

nog veel ontwikkelingswerk moeten worden verricht aan de anten-

nes. Dit is volgens Goldman een van de belangrijkste redenen om nu 

al over 6G te gaan nadenken. Het gebruik van THz-spectrum is ook het 

meest opvallende verschil ten opzichte van 5G.

MACHINES EN GEEN MENSEN ALS DE PRIMAIRE GEBRUIKERS
De enorme hoeveelheden van gegevens die 6G-netwerken zullen 

kunnen verzenden en de snelheden waarmee dit zal gebeuren, liggen 

ver boven het vermogen van mensen om nog te kunnen verwerken. 

Zo denkt Goldman dat 6G in de eerste plaats bedoeld zal zijn voor het 

verbinden van machines die betrokken zijn bij zeer complexe taken, 

zoals een medische operatie-op-afstand, zodat mensen zich kunnen 

concentreren op wat ze willen bereiken in plaats van de aandacht te 

focussen op de taken die daarvoor moeten worden uitgevoerd. Ook bij 

5G zullen we die ontwikkeling al enigszins gaan zien - met dank aan 

een zeer lage latency, waardoor vrijwel realtime respons mogelijk is. 

6G zal machine controlled taken mogelijk maken die nog complexer 

zijn. De businesscase voor 6G is afhankelijk van deze machine-innova-

ties. Het verschil zal enorm zijn, denken de analisten. iPhones zullen 

straks ‘schilderachtige relikwieën' zijn, stelt Goldman.

GEDISTRIBUEERDE INTELLIGENTIE
Bij 6G gaat het niet om het snel kunnen verzenden van veel gegevens 

die vervolgens door  mensen kunnen worden gebruikt, stelt Goldman. 

Het gaat daarentegen juist over toepassingen die enorme hoeveelhe-

den gegevens verzamelen en op basis daarvan kunnen handelen. 

Doordat bij 6G gegevens vrijwel onmiddellijk verzonden kunnen wor-

den, betekent dit dat de verwerkingscapaciteit die nodig is om de 

enorme hoeveelheden data te analyseren zich ook zeer dichtbij de 

transmissielocatie zal moeten bevinden. Zeer complexe applicaties 

kunnen niet wachten op gegevens die eerst over langere afstanden 

heen en weer moeten worden verzonden. 

ZO DENKT ANALYSYS MASON DAT 6G IN 

DE EERSTE PLAATS BEDOELD ZAL ZIJN 

VOOR HET VERBINDEN VAN MACHINES 

DIE BETROKKEN ZIJN BIJ ZEER COMPLEXE 

TAKEN
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HET MEESTE 6G-VERKEER ZAL INTERN 

BINNEN HET NETWERK ZELF PLAATSVIN-

DEN EN NIET NAAR EEN EINDPUNT VAN 

EEN GEBRUIKER

ER ZIJN VOORALSNOG GEEN CONCRETE 

ONTWIKKELINGSPLANNEN MET 

DUIDELIJKE MIJLPALEN

 ■

DE 6G-WERELD
Hoe zal het dan wel gaan in een 6G-wereld?  De Analysys Mason-

analist spreekt van machines die zullen anticiperen op wat ze nodig 

hebben van op afstand geplaatste systemen. Zij zullen de nodige data 

en intelligentie zeer dicht plaatsen bij de locatie waar de beslissing 

genomen zal worden - voor zolang dit nodig is. Daarna zal deze intel-

ligentie en zal deze dataverzameling weer verplaatst worden naar die 

locatie waar deze voor een andere toepassing of situatie nodig zijn. 

Het meeste 6G-verkeer zal dan ook intern binnen het netwerk plaats-

vinden. Dit in tegenstelling tot de netwerken van vandaag, waar bijna 

alle verkeer naar een eindpunt van de gebruiker reist. Er zijn straks dus 

Distributed Intelligence Systems nodig om te profiteren van de presta-

ties van 6G. Een aansprekend voorbeeld van deze aanpak noemt Gold-

man een 6G-omgeving die wordt gebruikt om vliegtuigen op een 

luchthaven als Schiphol met tussenpauzes van 10 seconden te laten 

landen. De ontwikkeling van 6G-netwerken hangt nauw samen met 

de ontwikkeling van deze gedistribueerde intelligente toepassingen.

TRUST IS CRUCIAAL
Het grootste obstakel voor 6G is niet de natuurkunde, maar psycholo-

gie, stelt Goldman verder vast. Hoe kunnen mensen er toe overgaan 

een   systeem te vertrouwen dat ze niet direct controleren en dat kan 

worden gesaboteerd door een externe kracht? Zelfrijdende auto’s ge-

ven ons al de nodige inzicht in zowel de middelen om systemen te 

bouwen die we vertrouwen met ons leven als het tempo waarin de 

maatschappij ze zal accepteren. De technologieën en met name het 

beleid ten aanzien van self-driving cars  zullen een essentieel onder-

deel vormen van 6G. 

Want duidelijk is dat 6G overheden zal dwingen om te doorgronden 

hoe zij ervoor kunnen zorgen dat burgers en bedrijven de systemen 

die ze gebruiken ook daadwerkelijk kunnen vertrouwen. De huidige 

zorgen over privacy vormen een zeer vroege     indicator van de nood-

zaak om vertrouwen ofwel ‘trust’ op te bouwen.

6G IS MEER DAN ‘SNEL 5G’
Er zijn geen 6G-mogelijkheden die niet tot op zekere hoogte al als 

optie worden voorgespiegeld met 5G. De beoogde flexibiliteit van 5G 

standalone netwerken die zijn gebouwd op basis van een gevirtuali-

seerde infrastructuur betekent dat 5G waarschijnlijk een lange tijd in 

gebruik zal kunnen blijven en nieuwe innovaties zal kunnen omarmen 

zonder dat direct de noodzaak ontstaat van een nieuwe generatie van 

netwerken, stellen de analisten. Het Japanse NTT DOCOMO publiceer-

de niet voor niets een whitepaper met de titel ‘5G Evolution and 6G’. 

Daarmee suggereert men dus dat 5G wel eens erg lang zou kunnen 

blijven bestaan. De NGMN Alliance in Europa en de Next G Alliance in 

Noord-Amerika richtten zich beide op een evolutie van 5G-netwerken 

richting 6G. Het is ook mogelijk dat 6G zich straks manifesteert als een 

5G-netwerk dat THz-radio gebruiken, aldus Larry Goldman.

WANNEER ZAL 6G GEBEUREN?
Samsung en sommige andere aanbieders hebben het jaar 2030 ge-

koppeld aan 6G. Het Chinese  MIIT stelt een implementatiedatum van 

2029 voor. Het doet dit in een aankondiging in december 2020. 

Er zijn vooralsnog geen concrete ontwikkelingsplannen met duidelijke 

mijlpalen. Met andere woorden, iedere datum is voorlopig speculatie, 

meent Goldman. 2029/2030 lijkt echter toch wel het vroegste moge-

lijke moment waarop belangrijke nieuwe technologie klaar zal zijn. Tot 

nu toe zijn namelijk nog geen van de bekende ‘development milesto-

nes’ die normaliter onderdeel uitmaken van belangrijke nieuwe inter-

nationale normen al vastgesteld.
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ROYAL HASKONINGDHV EN UNICA REALISEREN VOOR DATACENTER TELECOMPROVIDER

Door de groeiende vraag vanuit de markt kwam een grote 

Nederlandse telecomprovider voor een probleemstelling te staan 

waar veel beheerders van snel groeiende datacenters vroeg of 

laat mee te maken krijgen: hoe laat ik het vermogen van mijn 

energiedistributie groeien terwijl de IT-apparatuur in het live 

datacenter niet uitgeschakeld mag worden? Ingenieursbureau Royal 

HaskoningDHV en technisch dienstverlener Unica bedachten een 

bijzonder gedetailleerd ombouwplan voor dit bedrijf dat aan alle 

facetten aandacht besteedde. 

UPGRADE STROOMVOORZIENINGEN 
ZONDER UITVAL

Over het algemeen heeft een datacenterbe-

heerder bij deze uitdaging geen keuze. De 

bestaande IT-apparatuur moet worden uitge-

faseerd, afgesloten, gemigreerd en desge-

wenst opnieuw opgestart op een nieuwe lo-

catie en/of met een nieuwe elektrische 

aansluiting. Toch blijkt dat niet altijd de enige 

mogelijke actie.

GROEISCENARIO MET MEERJAREN-MASTERPLAN
Voor één van de panden van de telecompro-

vider werd de installatie opgewaardeerd. De 

bestaande installatie van N+1 (2 hoofdverde-

lers van 630kVA en een hoofdverdeler van 

400kVA) zou, voor maximale benutting van 

het datacenter, gefaseerd omgebouwd moe-

ten worden naar een totaaloplossing die ge-

schikt is voor 2000kW aan IT-vermogen. 

In maart 2017 werd een groeiscenario ont-

worpen door advies- en ingenieursbureau 

Royal HaskoningDHV. Hieruit volgde een 

meerjaren-masterplan met als eerste stap 

het bijbouwen van één nieuwe voedingssec-

tie, voeding D genaamd, bestaande uit een 

transformator, verdeler, generator en UPS 

met een capaciteit van 2500kVA. 

Deze voedingssectie is na installatie en inbe-

drijfstelling gebruikt om de bestaande instal-

latie te ontlasten en de eerste groei in het 

pand mogelijk te maken. Alle zaken met een 

enkele voeding die kortstondig uit mochten 

(sprinklerinstallatie, algemene gebouwinst-

allatie) werden als eerste overgezet. In de 

maanden daarna werd stapsgewijs van alle 

installaties met een dubbele voeding één 

zijde op voeding D overgezet. 

Daarmee werd direct vermogen beschikbaar 

gemaakt voor nieuwe IT, die dan ook meteen 

2N aangesloten kon worden.

COMPLEXE SCHAKELOPERATIE
De echte uitdaging in een dergelijke uitbouw 

ontstaat wanneer er nog IT-apparatuur aan-

wezig is met een enkele voeding. Deze over-

nemen zonder dat deze uitvalt of afgesloten 

moet worden is een complexe schakelopera-

tie. Hoewel dit soort apparatuur op een UPS 

is aangesloten, is het niet mogelijk om zo-

maar de primaire voeding van een UPS los te 

nemen om binnen enkele minuten een nieu-

we kabel op deze UPS te aan te sluiten; zeker 

bij grotere vermogens en de daarbij beho-

rende kabeldiameters moet daar enkele uren 

voor gereserveerd worden. 

Aanvullend is het een uitdaging dat de mees-

te typen UPS’sen een referentie dienen te 

houden voor de nulgeleider, zodat het hele-

maal loshalen van een voedingskabel resul-

teert in uitval van de belasting.
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MISSION CRITICAL FACILITIES BIJ ROYAL HASKONINGDHV

Commentaar

Ik heb een nioeuwe foto gestuurd van een man achter 
een beeldscherm. Kun je daarmee (groot) openen?

Verder stuur ik je nog een foto met die wijzende hand. 
Kijk maar of je die grafisch kunt gebruiken. 

De foto met het beeldscherm is niet groot genoeg...
Hoe vind je hem zo?

‘OVER HET ALGEMEEN HEEFT EEN 

DATACENTERBEHEERDER BIJ DEZE 

UITDAGING GEEN KEUZE’
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‘DOOR EEN INTENSIEVE 

SAMENWERKING TUSSEN 

DE EINDKLANT, ROYAL 

HASKONINGDHV EN UNICA 

IS VOOR DE IT-

APPARATUUR MET ENKELE 

VOEDING EEN BIJZONDER 

GEDETAILLEERD 

OMBOUWPLAN BEDACHT’

 ■

INENSIEVE SAMENWERKING
Door een intensieve samenwerking tussen 

de eindklant, Royal HaskoningDHV en Unica is 

voor de IT-apparatuur met enkele voeding 

een bijzonder gedetailleerd ombouwplan be-

dacht dat aan alle facetten aandacht be-

steedde. Twee transformatoren zouden kort-

stondig parallel gezet worden, de bestaande 

generatoren zouden gesynchroniseerd wor-

den, en door middel van een vrije groep op 

de nieuwe hoofdverdeler kon de uitgang van 

de UPS met een STS synchroon worden over-

genomen. Hierbij kon steeds alles continu 

goed gecontroleerd en gemonitord worden, 

voordat de volgende stap van het protocol 

zou worden gezet.

UITGEBREID STAPPENPLAN BEPERKT RISICO TOT 
MINIMUM
Dat het stappenplan zo uitgebreid was en 

elke stap zo nauwgezet gecontroleerd werd, 

bleek geen overbodige luxe. Een onverwach-

te uitdaging diende zich aan bij het testen 

van de bestaande transformatoren van 

630kVA. Deze bleken met gelijke draairich-

ting een faseverschil van 120 graden te heb-

ben. De fasehoek van 2 verschillende voe-

dingen was niet eerder relevant, aangezien 

alle installatiedelen op 230V werken, en bo-

vendien waren deze transformatoren nooit 

bedoeld om parallel te draaien. Ook kwam 

gedurende een test naar voren dat de syn-

chronisatiemodule van de bestaande gene-

ratorsets geen mogelijkheid had om de be-

lasting goed te verdelen in parallelbedrijf. 

Ook deze installatie was hier tijdens de bouw 

van het pand niet voor ontworpen. Doordat 

hier op tijd aandacht aan werd besteed, is 

ook deze tekortkoming meegenomen in de 

handelingsvolgorde. Mede dankzij de goede 

planning en coördinatie van Unica zijn deze 

uitdagingen gedurende de ombouw met de 

verschillende (onder)aannemers afgestemd 

en opgelost.

 

Na enkele weken van intensieve voorberei-

ding is de installatie op 12 januari 2021 met 

goed gevolg omgezet naar de nieuwe ver-

deelinrichting. Door de zeer uitgebreide om-

schakelprocedure en vele ingebouwde meet-

momenten in het schakelprotocol is het risico 

in het hele proces tot een absoluut minimum 

beperkt gebleven, en is het telecombedrijf nu 

helemaal voorbereid op de aankomende 

groei van deze locatie!
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OP BASIS VAN UIT GAMING AFKOMSTIGE HOLOLENS-TECHNOLOGIE 

Kent u ze nog: de Virtual Reality-brillen die 

een tijd lang heel populair waren? Onder an-

dere door de kartonnen variant die Google 

had ontwikkeld om VR via de mobiele tele-

foon te doen. Het was Apple die daarentegen 

vaak aangaf niet zo veel in VR te zien. Te 

slechte kwaliteit en een technologie die sim-

pelweg nog niet volwassen genoeg was. Bij 

Apple zag men meer in augmented reality. 

Daarbij wordt de fysieke wereld gekoppeld 

aan een virtuele wereld. Dat ging bijvoor-

beeld zo: richt de iPhone op een huis en zie 

vervolgens aan de hand van Augmented Re-

ality hoe allerlei info over dat huis op scherm 

wordt geprojecteerd. Een mooie app voor 

makelaars. Sommige aanbieders van woon-

artikelen gebruiken deze aanpak om je een 

idee te geven hoe - bijvoorbeeld - een nieu-

we bank in jouw eigen huiskamer zou staan. 

En wie een relatief nieuwe auto heeft, zal 

deze aanpak herkennen van onder andere de 

navigatiegegevens die op de vooruit van de 

auto worden geprojecteerd.

Een aantal jaren terug werd Google Glass gelanceerd. Veel analisten gaven toen aan dat 

we aan de vooravond van grote veranderingen stonden. We zouden met de hulp van deze 

digitale bril namelijk de echte wereld en de virtuele wereld met elkaar kunnen vermengen. 

Hoewel bedrijven als Epson al veel langer met dit idee aan de slag zijn, lijken nu pas de eerste 

toepassingen in de wereld van het datacenter tot stand te komen. Een mooi voorbeeld is 

Microsoft dat nu ‘mixed reality’ gebruikt om op afstand datacenter audits mogelijk te maken.

MICROSOFT PAST 
MIXED REALITY TOE VOOR 
AUDITS-OP-AFSTAND

‘WAAR EEN FULL-BLOWN AUDIT VOORHEEN VEELAL 6 

TOT 8 WEKEN IN BESLAG NAM, DUURT EEN AUDIT VIA 

HOLOLENS NU GEMIDDELD 2 TOT 4 WEKEN’
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HOLOLENS EN DATACENTER-INSPECTIES
Op de foto in dit kader is de HoloLens 

goed te zien. Weliswaar niet in een 

datacenter-omgeving, maar duidelijk is 

dat het om een bril gaat waar mensen 

doorheen kunnen kijken. Terwijl de 

glazen tevens dienen voor het projec-

teren van digitale informatie. De video 

wordt realtime naar een andere locatie 

gestreamed. De HoloLens kent uiteraard 

ook een audiovoorziening die even-

eens gestreamed kan worden. Hierdoor 

kunnen auditors, maar bijvoorbeeld ook 

onderhoudsmedewerkers op afstand 

niet alleen meekijken, maar ook alle via 

de HoloLens weergegeven informatie 

zien. De persoon in het datacenter en de 

persoon op afstand zien dus exact het-

zelfde en kunnen op die manier prima 

op afstand samenwerken.

daar nu een interessante oplossing voor ge-

vonden: geef auditors die namens klanten 

toegang nodig hebben tot datacenter-facili-

teiten toegang via mixed reality. Op die ma-

nier kunnen zij de omgeving waar de klant 

gebruik van maakt inspecteren zonder dat zij 

daadwerkelijk fysiek in die ruimte aanwezig 

behoeven te zijn. Hierbij maakt Microsoft ge-

bruik van de eerder genoemde Microsoft   

Dynamics 365 Remote Assist on HoloLens 2.

IN DE PRAKTIJK
Hoe werkt dit precies? Een externe auditor 

wordt in dit soort situaties gekoppeld aan 

een medewerker van het datacenter. Deze 

medewerker zet de HoloLens op en loopt 

door de gangen, zalen of andere ruimtes die 

de auditor wil inspecteren. De medewerker 

vervult daarmee dus - zoals het wel ge-

noemd wordt - de rol van ‘de ogen van de 

auditor’. Bovendien gebeurt dit alles in real-

time. De auditor ziet dus exact hetzelfde als 

wat de medewerker van het datacenter door 

de HoloLens ziet. Als de auditor vragen heeft, 

kan hij of zij deze stellen aan de medewerker 

die vervolgens de daartoe benodigde hande-

lingen in realtime kan uitvoeren. Is iets niet 

goed zichtbaar of wil de auditor een situatie 

bijvoorbeeld vanuit een andere hoek bekij-

ken, dan kan dit in realtime geregeld worden.

Kan dit niet net zo goed met een videover-

binding gebeuren? Ja dat zou kunnen, maar 

dan mist de auditor wel allerlei extra infor-

matie die via de HoloLens wél beschikbaar 

kan worden gesteld. Hier komt dus het idee 

van mixed reality of augmented reality om 

de hoek kijken. Terwijl de auditor exact het-

zelfde beeld ziet als de datacenter-medewer-

ker in de HoloLens waarneemt - dat beeld 

wordt namelijk naar het scherm van de audi-

tor gestreamed - kan allerlei extra informatie 

over het beeld van de werkelijke situatie in 

de gang of het rack worden geplaatst. Bij-

voorbeeld gegevens over de applicaties die 

op bepaalde systemen in het rack zijn geïn-

stalleerd. Of een overzicht van onderhouds-

gegevens. Of data die aangeeft wanneer 

welke mensen de deur van een rack hebben 

geopend. Op deze manier kan de auditor zich 

een goed beeld vormen van de situatie ter 

plekke, zonder daar zelf daadwerkelijk aan-

wezig te zijn. 

MINDER TIJD NODIG
Wat zijn nu de belangrijkste voordelen van 

deze aanpak? Uit een Microsoft case study 

over dit onderwerp blijkt dat een belangrijk 

pluspunt is dat - naast de extra info die wordt 

getoond - de tijd die nodig is voor een audit 

nu fors kan worden bekort. Dat heeft        

enerzijds te maken met het achterwege blij-

ven van het reizen naar en van het datacen-

ter. 

Maar ook zal in de regel tijdens de audit       

efficiënter worden gewerkt omdat basale as-

pecten als koffiepauzes en informele ge-

sprekken in veel gevallen achterwege zullen 

blijven. Waar een full-blown audit voorheen 

veelal zes tot acht weken in beslag nam, 

duurt een audit via HoloLens nu gemiddeld 

twee tot vier weken.

REMOTE ASSIST MOBILE
Fabrikanten als Epson hebben al een aantal 

jaren hele interessante toepassingen ‘live’ 

waarbij deze technologie wordt ingezet in 

bijvoorbeeld logistieke centra. De gebruiker 

ziet door een speciale bril zijn of haar omge-

ving en krijgt extra order picking-informatie 

op de glazen van de bril geprojecteerd. Ook 

de industrie lijkt verder te zijn met deze aan-

pak dan datacenters. Met name op het ge-

bied van maintenance van complexe instal-

laties in bijvoorbeeld de olie- en gas-industrie 

zien we al aardig wat interessante toepassin-

gen van augmented of mixed reality.

Het interessante aan deze aanpak is dat het 

technisch al vrij lang mogelijk is. Wie bijvoor-

beeld op de webpagina’s van Microsoft’s 

ERP-software Dynamics gaat kijken, ziet vol-

op informatie staan over thema’s als ‘remote 

assist’ of ‘remote assist mobile’. Dat zijn 

mooie kreten voor werken-op-afstand waar-

bij vaak mixed reality om de hoek komt kij-

ken. Microsoft past hierbij zijn HoloLens-om-

geving toe. Deze technologie is afkomstig uit 

de wereld van gaming. 

BEDOELD VOOR AUDITORS
Datzelfde Microsoft blijkt mixed reality in-

middels zelf toe te passen binnen zijn Azure 

datacenters. Daarbij gaat het ditmaal niet om 

de - zeg maar - bekende toepassing van on-

derhoud en beheer. Microsoft gebruikt deze 

aanpak daarentegen om externe auditors 

toegang te geven tot zijn datacenters. Daar-

mee speelt het concern in op een lastig pro-

bleem voor datacenter operators: hoe geven 

we externe partijen toegang tot onze data-

centers? Auditors zijn uiteraard belangrijk 

voor klanten van Microsoft. Zij dienen im-

mers voor inspecties  toegang te hebben tot 

de faciliteiten die klanten huren. Maar andere 

afnemers van diezelfde faciliteiten zitten er 

uiteraard niet op te wachten dat allerlei ex-

terne personen door datacenters lopen waar 

zij zelf wellicht uiterst gevoelige applicaties 

hebben draaien en commercieel zeer waar-

devolle data opslaan.

Audits zijn daarom voor veel grote datacen-

ters een lastig onderwerp. Microsoft heeft 



18
DCW JUNI
TREND

VERSLAG VAN DE USAS-CONFERENTIE:

De conferentie werd geopend met een discussie over wat kunstmati-

ge intelligentie (AI) nu eigenlijk precies is. De algemene concepten, de 

geschiedenis en de bouwblokken waaruit AI wordt opgebouwd, wer-

den hierbij uitgebreid besproken. Ook werd een aantal toepassingsge-

bieden voor AI en branddetectie en -blussing besproken. Dit bleek een 

zeer relevante discussie aangezien de brandindustrie momenteel aan 

het nadenken is over de voordelen en de kansen van AI voor brand-

detectie en beveiliging.

KUNSTMATIGE INTELLIGENTIE EN BRANDVEILIGHEID
In zijn presentatie presenteerde Guillermo Rein van het Imperial       

College London een innovatief brandbeveiligingssysteem dat bouw-

sensoren, computermodellering en kunstmatige intelligentie (AI) 

combineert. Het wordt de 'Fire Navigator' genoemd en beoogt de be-

weging van vuur in een groot gebouw te voorspellen, wat in een 

vroegtijdig stadium essentiële informatie oplevert over vlammen en 

rookontwikkeling. Het systeem overbrugt als het ware de kloof tussen 

De European Society for Automatic Alarm Systems (EUSAS) organiseerde onlangs een virtuele 

Europese conferentie over het onderwerp ‘kunstmatige intelligentie in branddetectie 

en -veiligheid - zonder de hype’. Het event liet zien hoe belangrijk technologische 

ontwikkelingen als AI zijn voor brandveiligheid. Daarbij moeten we echter wet- en 

regelgeving niet uit het oog verliezen. Goede afstemming is cruciaal willen we de voordelen 

van nieuwe technologie ook daadwerkelijk kunnen plukken.

GAAT AI EEN HOOFDROL 
SPELEN BIJ BRANDDETECTIE- 
EN BLUSSING?

brandveiligheid en bouwinformatiemodel (BIM) door gebruik te ma-

ken van de gegevens die al zijn geproduceerd door sensoren zoals 

rooksensoren en warmtemeters. Een snel en eenvoudig draadloos 

systeem verzamelt alle sensorgegevens en via modellering en het 

toepassen van algoritmes stelt het systeem de ontstekingslocatie, de 

tijd, het spreidingspercentage van de vlammen en de rooksnelheid 

vast. Rein toonde hierbij een testcase met synthetische gegevens voor 

een gebouw in Londen.

SENSORTECHNOLOGIE
Paul van der Zanden, algemeen directeur van Euralarm, ging nader in 

op het verband tussen AI en de brandindustrie. Hij nam een   holistische 

benadering door AI te definiëren als “technologie die wordt gebruikt 

om waarde toe te voegen en/of de uitkomst van een bestaand of 

nieuw proces/systeem”. De brandindustrie heeft een brede scope en 

bestrijkt vele aspecten. Binnen Euralarm wordt brandveiligheid gezien 

als een ecosysteem en daarom moet de brandveiligheid deel uitma-

ken van het volledige ontwikkelproces. Ervan uitgaande dat alles in 

het ontwerp van een gebouw - bijvoorbeeld een datacenter - wordt 

gedaan om te voorkomen dat een brand kan ontstaan, is er nog steeds 

een kans dat zich een brandincident voordoet. Een belangrijke factor 

die de impact van dit incident definieert is tijd. Tijdige detectie en ge-

voeligheid voor onnodige alarmen hebben een relatie met elkaar. 

Beide factoren kunnen worden verbeterd door gebruik te maken van 

nieuwe technologieën, waaronder AI.

‘ER ZIJN IN PRINCIPE DRIE CATEGORIEËN 

KWETSBAARHEDEN ALS HET OM AI EN 

BRANDVEILIGHEID GAAT’
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Commentaar

Ik heb aan het einde van de tekst van dit artikel een zin ge-
schrapt. Moet het eindblokje nu verplkaatst worden???

De vraag is of andere toekomstige spin-off-ontwikkelingen uit de AI-

wereld voor de brandveiligheidswereld van toepassing kunnen zijn. De 

invoering van nieuwe sensortechnologieën kan een van deze spin-

offs zijn.

AI-GERELATEERDE KWETSBAARHEDEN
In zijn presentatie presenteerde Ibrahim Daoudi van CNPP de kwets-

baarheden die verband houden met het gebruik van kunstmatige in-

telligentie voor beveiliging en veiligheidsproducten. Er zijn in principe 

drie categorieën kwetsbaarheden, gaf hij aan. De eerste categorie be-

staat uit tegenstanders die als doel hebben om gegevens te genere-

ren of te gebruiken om het model te misleiden. De tweede categorie 

betreft fysieke aanvallen. Deze kwetsbaarheid is in feite gebaseerd op 

tegenstanders, maar wordt nu toegepast op echte objecten. De derde 

categorie kwetsbaarheden wordt gevormd door de traditionele aan-

vallen op informatiesystemen die leiden tot de vervuiling van het mo-

del zelf of de trainingsgegevens.

‘TEMPORAL DEEP LEARNING’
Het gebruik van tijdige (‘temporal’) informatie is cruciaal om rook in 

videosequenties te detecteren. In zijn presentatie presenteerde        

Andreas Wellhausen van Bosch Sicherheitssysteme het werk aan een 

AI-techniek die ook wel ‘temporal deep learning’ wordt genoemd 

voor toepassing op rookdetectie via videobeelden. Hij werkte hierbij 

twee methoden uit. De eerste is een combinatie van convolutionele 

neurale netwerken (CNN) en zogeheten ‘long-short-term-memory’ 

netwerken  (LSTM). Daarnaast ging hij in op het gebruik van 3D-         

architectuur (I3D, waarbij de ‘I’ staat voor ‘inflated’), die uit 3D-convo-

luties bestaat. Dit zijn twee state-of-the-art benaderingen om ruimte-

lijke en tijdige informatie uit video-sequenties te extraheren. Daarbij 

werd tevens een nieuwe manier gepresenteerd om rook in dergelijke 

sequenties te detecteren en te lokaliseren. Deze aanpak luistert naar 
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‘HET SYSTEEM OVERBRUGT DE KLOOF 

TUSSEN BRANDVEILIGHEID EN 

BOUWINFORMATIEMODEL (BIM) DOOR 

GEBRUIK TE MAKEN VAN DE GEGEVENS DIE 

AL ZIJN GEPRODUCEERD DOOR SENSOREN’  ■

de naam ‘cell-based’ classificatie. Daarnaast ging hij in op het voordeel 

van temporele benaderingen over CNN-methoden, die vaak worden 

gebruikt voor detectieproblemen in computer vision.

AI TRAINEN OP SYNTHETISCHE GEGEVENS
Philip Dietrich van datzelfde Bosch Sicherheitssysteme analyseerde op 

zijn beurt het idee om synthetische gegevens te gebruiken om deep 

learning AI-systemen te trainen voor op video gebaseerde rookdetec-

tie-algoritmen. In vergelijking met echte gegevens is het verzamelen 

van een grootschalige database synthetische gegevens aanzienlijk 

eenvoudiger. Daarbij gaf hij aan hoe dit soort netwerken kunnen wor-

den getraind op basis van synthetische video’s. Ook vergeleek hij de   

resultaten hiervan met echte gegevens. Daarbij introduceerde hij het 

concept van domeinadaptatie. Dit is een gemiddelde van het over-

bruggen van de domeinkloof tussen echte en synthetische gegevens. 

Door netwerken te dwingen om soortgelijke functies uit respectieve-

lijk echte en synthetische gegevens te extraheren, wil men voorko-

men dat het netwerk leert van potentiële afwijkingen in synthetische 

gegevens. Experimentele resultaten ondersteunen de hypothese dat 

domeinadaptatie de generalisatie op echte gegevens verbetert, gaf 

Dietrich aan.

WETGEVING EN VOORUITZICHTEN
Hoewel de snelle adoptie van AI nieuwe kansen creëert, mogen we 

een belangrijke vraag niet vergeten: hoe zit het met de huidige wet-

geving en het toepassen van AI? Tadas Tumnas van Orgalim besprak 

of en zo ja, hoe deze nieuwe technologie moet worden gereguleerd. 

Hij schetste daarbij de stand van zaken rond AI in Europa. Hij richtte 

zich hierbij op de definitie van AI die de essentie van het EU-wetge-

vingskader zou moeten zijn en ging ook in op het werk van de Euro-

pese Commissie met betrekking tot AI.

In de laatste presentatie gaf Lance Rütimann, voorzitter van de Fire 

Section van Euralarm, aan dat als de brandveiligheidsindustrie de taak 

niet aanneemt om nauw met wetgevers, toezichthouders en stan-

daardisatie-instanties samen te werken bij het definiëren van de hier-

voor genoemde regulering, dan zal iemand anders dat gaan doen. Dit 

komt omdat het gebruik van kunstmatige intelligentie om levens en 

bedrijfsmiddelen te beschermen natuurlijk erg voor de hand ligt. 
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MULDER-HARDENBERG LEVERT OPLOSSING VAN OPTO 22

Het scheiden van IT en OT heeft goede redenen, zeker in het 

datacenter. Er zijn manieren om deze twee werelden op een 

logische en veilige manier te koppelen. Daarmee wordt aan alle 

eisen van veiligheid, data integriteit en compliance voldaan. Een 

product als EPIC van OPTO 22 maakt dit mogelijk. 

IT EN OT MOETEN OOK 
IN DATACENTERS VEILIG 
GEKOPPELD WORDEN

Informatietechnologie (IT) en en besturings-

technologie (OT) zijn look in het datacenter 

lange tijd beschouwd als twee verschillende 

werelden, die om meerdere redenen ge-

scheiden waren. De eisen die gesteld worden 

aan OT en de rol die OT speelt is er altijd een 

geweest waarbij 100 procent continuïteit en 

beschikbaarheid voorop staat. Wat er aan 

data vrijkomt en weer nodig is om processen 

te laten verlopen, moet bovendien ook vrij 

van fouten zijn. Daarnaast is er nog de veilig-

heid. Aan de hand van door OT voorgebrach-

te data kunnen intellectueel eigendom en 

gepatenteerde procesmethoden duidelijk 

worden. 

IT NODIG VOOR OT
IT is onder andere om die redenen op afstand 

van de OT gehouden. Dat gebeurt nog steeds 

op veel plekken. Tegelijk is er een 

duidelijke trend zichtbaar en die 

is dat IT nodig is om de OT maxi-

maal te kunnen aansturen, be-

nutten en monitoren.

UITDAGING
De grote uitdaging bij deze 

trend is via IT toegang te krij-

gen tot OT, zonder dat dit via 

een intern netwerk naar buiten 

(het internet) kan lekken. Er 

zijn methoden om dit risico te 

minimaliseren, waarbij met 

name aan de IT-kant veel security 

hardware moet worden ingezet. 
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IT-OT CASES 

Maar er is een groep die ontbreekt. Dat 

zijn bedrijven en technici die vanuit de 

IT kijken naar OT. Met die grote en brede 

groep wil Mulder-Hardenberg graag in 

contact komen. De oproep is dan ook: 

wil je meer weten hoe je IT op een 

veilige en logische manier met OT kan 

laten communiceren? Een oplossing die 

garandeert dat je je investeringen in 

korte tijd zijn terugverdiend? 

Neem dan contact met ons op. Hans van 

Heerwaarden en zijn collega’s leggen 

graag uit waarom EPIC het antwoord 

is voor de meeste IT-OT vraagstukken. 

Compleet met demonstraties en aan de 

hand van concrete cases in Nederland. 

Heb je een IT-OT case die onoplosbaar 

lijkt? Laat het weten. De kans is groot 

dat je met EPIC de ontbrekende schakel 

in handen hebt.

‘DE EISEN DIE GESTELD 

WORDEN AAN OT EN DE 

ROL DIE OT SPEELT IS ER 

ALTIJD EEN GEWEEST 

WAARBIJ 100 PROCENT 

CONTINUÏTEIT EN 

BESCHIKBAARHEID 

VOOROP STAAT’

Bradley, Siemens PLC en Modbus op te halen. 

Met andere software is programmering, 

scripting en het maken van flowcharts moge-

lijk – wederom via de touchscreen of een 

computer in het dedicated netwerk.

DATA OPHALEN
Een EPIC-unit haalt data op en kan die vervol-

gens op een veilige manier naar het IT-net-

werk communiceren. Voor EPIC maakt het 

daarbij niet uit of het een bedrijfsnetwerk is 

of dat er data wordt uitgewisseld met appli-

caties in de cloud bij bijvoorbeeld AWS, Azure 

of IBM. Cruciaal  voor deze veilige uitwisse-

ling is de Sparkplug geheten software die ge-

bruik maakt van het MQTT-protocol. Hierdoor 

wordt de hoeveelheid te versturen en te ont-

vangen data geoptimaliseerd voor push van 

alleen gemodificeerde data. 

OPTO 22, dat in Nederland zoals gezegd 

wordt vertegenwoordigd door Mulder-Har-

denberg, is met EPIC al jaren succesvol. Toch 

valt op dat een groot deel van de markt het 

product en daarmee de mogelijkheden van 

EPIC nog niet kent. De oorzaak heeft alles te 

maken met de historisch verklaarbare strikte 

scheiding tussen IT en OT. OPTO 22 heeft zich 

in het verleden op de OT-markt gericht. Mul-

der-Hardenberg ziet dat in Nederland de OT 

system integrators en softwareontwikkelaars 

OPTO 22 en EPIC steeds beter kennen.

Kosten en complexiteit zijn dan onvermijde-

lijke aandachtspunten.

OPTO 22
Er is ook een andere manier om deze koppe-

ling van IT en OT mogelijk te maken. Het 

Amerikaanse OPTO 22 - in Nederland gele-

verd door Mulder-Hardenberg - heeft daar 

met EPIC een interessante oplossing voor. 

EPIC staat voor Edge Programmable Industrial 

Controller. EPIC is een open source en op 

ARM-hardware gebaseerde oplossing die 

voorzien is van een zogeheten ‘hardened’ Li-

nux OS. Het configureren van EPIC gaat via de 

touchscreen of een browser. Elke EPIC be-

schikt daartoe over ethernet- en USB-aanslui-

tingen. Ook een HDMI-aansluiting voor een 

externe monitor ontbreekt niet. Om OT-data 

op te halen is elke EPIC voorzien van 4 tot 24 

kanalen. De controller geeft daarbij onscreen 

aan of de aansluitingen goed zijn. 

ROBUUSTE HARDWARE EN SOFTWARE
De kracht van EPIC is meer dan de robuuste  

zewereldewerelden hardware. Deze kan na-

melijk overweg met een groot aantal (open 

source) softwareprogramma’s. Hierdoor is 

het mogelijk de data van een groot aantal 

OT-industriestandaarden, waaronder Allen-
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DUITSE SAMENWERKING LENOVO EN LEIBNIZ SUPERCOMPTER CENTRE

Het adsorptiekoelsysteem levert een belang-

rijke energiebesparing op. Het zet de warmte 

die wordt geproduceerd in processoren om in 

koelenergie voor het koelsysteem. Als resul-

taat van deze warmteterugwinning optimali-

seert de koelinfrastructuur van de computer 

de efficiëntie, wat energie bespaart en de 

CO2-uitstoot aanzienlijk vermindert. Op het 

gebied van high-performance computing 

(HPC) is de SuperMUC-NG een model ge- 

worden op het gebied van duurzaamheid. 

Het adsorptiekoelsysteem van Fahrenheit is 

met een vermogen van 600 kilowatt             

momenteel een van de grootste in Europa.

Grote datacenters kunnen groene IT-pioniers 

zijn doordat ze op een kosteneffectieve en 

tegelijkertijd resourcebesparende manier 

worden gekoeld. Volgens het Duitse NeRZ - 

een netwerk van energiezuinige datacenters 

- wordt in Duitse datacenters jaarlijks meer 

dan 13 miljard kilowattuur aan energie om-

gezet in warmte en vervolgens in het milieu 

afgegeven. Tegelijkertijd stelt de toenemen-

de densiteit in datacenters steeds hogere ei-

sen aan koelsystemen. Volgens een studie 

van het Borderstep Institute is het energie-

verbruik van Duitse datacenters met meer 

dan 40 procent gestegen in vergelijking met 

2010.

De SuperMUC-NG laat zien dat nieuwe ideeën en concepten belangrijke bijdragen kunnen leveren 

aan de verduurzaming van de digitale infrastructuur. Deze supercomputer van Intel-Lenovo is 

geïnstalleerd in het Leibniz Supercomputer Centre in het Duitse Garching en wordt gebruikt voor 

complexe wetenschappelijke berekeningen. Als gevolg van de enorme en warmteopwekkende 

rekenprestaties maakt het systeem gebruik van een adsorptiekoelsysteem.

SUPERCOMPUTER KOELT 
ZICHZELF MET WARM WATER

Andreas Thomasch, directeur HPC & AI bij 

Lenovo zegt: “De warmwaterkoeling die is 

geïmplementeerd in samenwerking met Fah-

renheit en het Leibniz Supercomputer Centre 

laat zien hoe zelfs zeer energie-intensieve 

supercomputers die meerdere megawatt ge-

bruiken, hun restwarmte kunnen gebruiken 

om koelcapaciteit op te wekken. We combi-

neren hier de Fahrenheit-adsorptietechnolo-

gie met de Lenovo Neptune-technologie.”

Het warmwaterkoelsysteem met een koel-

vermogen tot vier megawatt warmte koelt 

de ongeveer 311.000 compute cores en ge-

heugens van de SuperMUC-NG. De tempera-

tuur van het warmwaterkoelsysteem loopt 

op tot 55 °C. Deze restwarmte van het sys-

teem kan op zijn beurt worden gebruikt om 

 ■

gebouwen te verwarmen tijdens de koudere 

maanden. Bovendien gebruikt het adsorptie-

systeem de warmte van het warme water 

om koelenergie te produceren. Zo koelt het 

de verwarmde lucht van de resterende lucht-

gekoelde componenten met behulp van wa-

tergekoelde achterdeuren, die functioneren 

als lucht-naar-water warmtewisselaars. Hier-

voor is water met een temperatuur van circa 

20 °C en een maximale koelcapaciteit van 

zo’n 0,6 megawatt vereist. Dit warmteterug-

winningssysteem bespaart tot 80 procent 

elektriciteit tijdens het koelen in vergelijking 

met conventionele koelsystemen. Zo koelt de 

computer zichzelf af, omdat de warmte die 

uit de processen vrijkomt, de productie van 

koud water mogelijk maakt.

AUTEUR 
VAN DE REDACTIE
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BREED TOEPASBAAR IN DATACENTERS EN SERVERRUIMTES 

Dankzij een maximale belasting van 1.588 kilo en een 80% geperfo-

reerde deur voor een betere luchtstroom, is de FlexFusion geschikt 

voor het optimaal laten presteren van elke configuratie van servers en 

netwerkapparatuur. De kast is uit te breiden met verschillende kabel-

beheeropties die zonder gereedschap te installeren zijn.

FLEXIBILITEIT
“Wij hebben geluisterd naar de behoeften van klanten aan meer flexi-

biliteit in het datacenter en als oplossing daarvoor de FlexFusion data-

centerkast geïntroduceerd”, zegt Matt Paciorek, Group Manager Con-

verged Infrastructure Solutions van Panduit. 

“Op basis van uitgebreid klantenonderzoek ontdekten wij dat klanten 

een configureerbare kast willen die kan meegroeien naarmate het 

netwerk verandert. Datacenterkasten hebben een steeds grotere 

Panduit heeft een nieuwe datacenterkast 

geïntroduceerd, de FlexFusion. Dit rack is te 

configureren voor de veranderende behoeften 

in datacenters. De nieuwe generatie modulaire 

kasten vormen een breed toepasbaar platform 

voor elk type datacenter en servicebehoeften, 

in de huidige hyperschaalbare, edge- en 

multitenant-omgevingen.

PANDUIT INTRODUCEERT 
MET FLEXFUSION NIEUWE 
GENERATIE RACKS

dichtheid en opslagcapaciteit, waaraan wij een aantal thermische ver-

beteringen en geïntegreerde intelligentie hebben toegevoegd. Als ge-

volg daarvan is de FlexFusion kast volledig op de eigen behoeften af 

te stemmen, via een eenvoudig te gebruiken configuratietool.”  ■
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NIEUWE FASE IN ONTWIKKELING OPEN SOURCE DATACENTER-HARDWARE

Daarnaast kondigde de Linux Foundation aan 

dat een van de oorspronkelijke oprichters van 

het Open19-project, Yuval Bachar, zich bij de 

Linux Foundation voegt om de leiding van dit 

project op zich te nemen. Daarnaast hebben 

ook Cisco en Equinix zich inmiddels bij Open19 

aangesloten.

HARDWARE-STANDAARDEN
Open19 richt zich op hardware-standaarden 

die computer-, opslag- en netwerkfabrikan-

ten en eindgebruikers in staat stellen gedif-

ferentieerde hardware-oplossingen te ont-

wikkelen en tegelijkertijd hun intellectuele 

eigendom te beschermen. Met de toevoe-

ging van Open19 host de Linux Foundation nu 

datacenterhardware én -software onder één 

virtueel dak.

De Linux Foundation is sinds kort niet alleen de thuishaven van open source software-projecten, 

maar ook van open source hardware. De foundation heeft namelijk het ooit door LinkedIn en andere 

grote datacenter-gebruikers geïnitieerde Open19-project onder zijn hoede genomen.

LINUX FOUNDATION NEEMT 
OPEN19 ONDER ZIJN HOEDE 

"Als het open hardware-project van de Linux 

Foundation, is het Open19-project gericht op 

het creëren van oplossingen die ‘digital busi-

nesses’ helpen te profiteren van gespeciali-

seerde infrastructuur”, aldus Zachary Smith, 

voorzitter van de Open19 Foundation en Ma-

naging Director van Equinix Metal. “We zijn 

verheugd om ons bij The Linux Foundation 

aan te sluiten om de uitdagingen van moder-

ne datacenters op te lossen met op samen-

werking gebaseerde, open en door de ge-

meenschap geleide innovatie.”

VAN EDGE TOT GROOTSCHALIGE CLOUD
Open19 biedt een raamwerk voor hardware-

innovatie op iedere schaal, van edge-omge-

vingen tot grootschalige custom clouds. Met 

zijn intellectuele eigendomsmodel en eigen 

specificaties stelt Open19 technologieleve-

ranciers, supply chain-partners, cloud service 

providers, telecombedrijven en andere orga-

nisaties in staat om in te spelen op de sterk 

groeiende behoefte van moderne computer- 

en netwerkimplementaties. Dit verkort de 

time-to-market voor nieuwe oplossingen en 

verlaagt de operationele kosten aanzienlijk, 

aldus Open19.

“Open19 zorgt voor een revolutie in de ma-

nier waarop we hardware toepassen”, zegt 

Yuval Bachar, Open19 Foundation Fellow. “De 

tijd om te investeren in open hardware is nog 

nooit zo dringend geweest. Met de transfor-

matie die plaatsvindt als gevolg van met 

name AI, 5G en edge-netwerken zijn de kan-

sen voor innovatie enorm. Open19 wil deze 

trend verder versnellen.”

ZELFHERSTELLEND VERMOGEN
Yuval Bachar richtte het Open19-project op 

en keert nu terug om het project en de bijbe-

horende community via de Linux Foundation 

te leiden. Zijn carrière omvat daarnaast tech-

nische functies bij Microsoft, LinkedIn, Face-

book en Cisco. Bachar heeft een belangrijke 

rol gespeeld bij een aantal belangrijke tech-

nologische ontwikkelingen in de branche, zo-

als datacenternetwerken en zelfherstel van 

datacenters met Machine Learning, AI en 

voorspellend onderhoud. Tot voor kort was 

hij Principal Hardware Architect voor het  

Azure-platform bij Microsoft. Daarvoor was 

hij Principal Engineer in het infrastructuur- en 

strategieteam bij LinkedIn, architect van de 

datacenter-netwerkhardware van Facebook 

en Senior Director of Engineering bij de CTO 

Office van Cisco.

LEVERANCIERNEUTRALE THUISBASIS
De Linux Foundation biedt een open be-

stuursmodel en een leverancierneutrale 

thuisbasis voor een verscheidenheid aan pro-

jecten die werken aan het bevorderen van 

open hardware en datacenterinnovatie. Dit 

raamwerk stimuleert bovendien samenwer-

king tussen projecten als Open19, DPDK (Data 

Plane Development Kit), OpenBMC (Base-

board Management Controllers) en RISC-V 

(processoren), LF Edge (edge voor video), 

OpenPower (professoren) en Cloud Native 

‘HET OPEN19-PROJECT  IS 

GERICHT OP HET CREËREN 

VAN OPLOSSINGEN DIE 

‘DIGITAL BUSINESSES’ 

HELPEN TE PROFITEREN 

VAN GESPECIALISEERDE 

INFRASTRUCTUUR’
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BRICKS, KOOIEN EN CONNECTOREN
Opgericht in 2016 door een 

community van innovators in de cloud-

infrastructuur die de kosten, efficiëntie 

en operationele uitdagingen van 

moderne datacenterimplementaties 

wilden oplossen, worden oplossingen 

op basis van Open19-technologie nu 

geïmplementeerd bij tal van providers. 

Open19 biedt specificaties voor servers, 

opslag- en netwerkcomponenten die zijn 

ontworpen om in ieder 19-inch rack te 

passen. 

Het project ontwikkelde onder andere: 

•  flexibele server 'bricks' 

(serverknooppunten met standaard 

voeding en netwerklevering, plus 

koeling)

•  een mechanische kooi om 'bricks' te 

huisvesten

•  een gestandaardiseerde power 

shelf en 'blind mate' stroom- en 

dataconnectoren

De leden van Open19 werken nu aan de 

volgende generatie specificaties die naar 

verwachting medio 2021 klaar zijn. 

Kijk voor meer informatie op:

www.open19.org

Computing Foundations (softwarematige 

containers). Daarnaast ‘runt’ het een aantal 

incubatieprojecten, zoals Tinkerbell (bare-

metal provisioning engine). Meer samenwer-

kingen zullen naar verwachting de komende 

maanden worden aangekondigd.

“De Open19-gemeenschap heeft belangrijk 

werk verricht om het ontwerp van open 

source-hardware te versnellen om te vol-

doen aan de behoeften van moderne data-

centers en de edge”, zegt Arpit Joshipura, 

General Manager, Networking, Edge & IoT bij 

de Linux Foundation. “We zijn verheugd 

Open19 te verwelkomen, aangezien onze 

groeiende gemeenschap de volgende gene-

ratie digitale infrastructuur definieert.”
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NU DE ZOMER VOOR DE DEUR STAAT:

Het verbod op F-gassen is sinds 2020 opge-

nomen in EU-verordening 517/2014. Het stelt 

dat er geen koelmiddelen met een hoog 

aardopwarmingsvermogen (GWP) mogen 

gebruikt worden in koelsystemen. De veror-

dening geldt zowel de EU als de UK. Voor Eu-

ropese datacenters met mechanische koel-

techniek betekent dit dat het repareren of 

vervangen van verouderde infrastructuur 

aan deze voorschriften moet voldoen.

ONDERHOUDSPLANNING
Aangezien COVID19 de onderhoudsplanning 

voor datacenters in heel Europa verstoort, is 

het absoluut noodzakelijk dat koelsystemen 

bij reparatie of vervanging tijdig aan de nieu-

we voorschriften voldoen. Aanhoudende 

problemen met de logistieke aanvoer bete-

kenen dat dit proces meer tijd in beslag kan 

nemen, omdat de nodige wisselstukken op 

zich laten wachten.

Hoewel veel datacenters kiezen voor vrije 

koeling, kunnen de door de klimaatverande-

ring stijgende temperaturen in Europa bete-

kenen dat de koelinfrastructuur zijn limiet 

bereikt. Met dit in het achterhoofd waar-

Exploitanten van datacenters moeten ervoor zorgen dat 

koelinfrastructuur die gerepareerd of vervangen wordt, voldoet 

aan alle voorschriften. Zeker als de temperaturen deze zomer 

net zo hoog oplopen als vorig jaar, zal de koelinfrastructuur 

volgens specialisten in temperatuurbeheersing aangepast 

moeten zijn aan deze omstandigheden.

INFRASTRUCTUUR VOOR KOELING 
VAN DATACENTERS MOET AAN 
ALLE NIEUWE EISEN VOLDOEN

schuwt Nick Osborne, datacenterspecialist bij 

Aggreko, de exploitanten om tijdelijke koe-

ling in te schakelen bij zomerse hittegolven.

MEER HITTEGOLVEN
“Het Britse Meteorologisch Instituut voor-

spelt dat we deze zomer in heel Europa nog 

meer hittegolven zullen zien. Koelsystemen 

voor datacenters lopen daarom het risico om 

hun limiet te bereiken”, aldus Osborne. “Als 

de koelvraag groter is dan de capaciteit of het 

koelsysteem wacht op reparatie of vervan-

ging om te voldoen aan de nieuwe regels, 

kan onverwachte en kostbare downtime tij-

dens kritieke periodes het gevolg zijn. Exploi-

tanten van datacenters moeten ervoor zor-

gen dat hun plannen voor aanvullende 

koeling voor deze hittegolven nu al klaar zijn 

voordat de zomer begint.”

TIJDELIJKE OPLOSSINGEN
Aangezien de periodes van extreme hitte be-

perkt zijn, vinden veel datacenter operators  

het wellicht praktischer om tijdelijke koelop-

lossingen in te huren om de koelcapaciteit 

tijdens deze periodes op te voeren. Naast de 

garantie dat het verbod op F-gas zo wordt 
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‘HOEWEL VEEL DATACENTERS KIEZEN VOOR VRIJE KOELING, KUNNEN DE DOOR DE 

KLIMAATVERANDERING STIJGENDE TEMPERATUREN IN EUROPA BETEKENEN DAT DE 

PERMANENTE KOELINFRASTRUCTUUR ZIJN LIMIET BEREIKT’

jaar. Het tijdelijk huren van koelapparatuur 

zal de uitvaltijd beperken, terwijl upgrades 

voor de vaste infrastructuur uitgevoerd of 

vrije koelingsmethoden uitgebouwd kunnen 

worden. We zijn meer dan ooit afhankelijk 

van datacenters, dus het creëren van een 

zorgvuldige planning is van cruciaal belang 

om de zomermaanden door te komen.

VEUURBEDRIJF
Osborne: “Als wereldwijde aanbieder is Ag-

greko het enige verhuurbedrijf dat in staat is 

om de datacenterbranche te voorzien van 

een wereldwijd gestandaardiseerd product-

gamma. Omdat het bedrijf wereldwijd over 

datacenterspecialisten beschikt kan ze lokale 

kennis combineren met een internationale 

service. De mogelijkheid om oplossingen 

voor stroom, verwarming en koeling te leve-

ren kan kansen bieden en potentieel creëren 

voor individuen, gemeenschappen, indus-

trieën en samenlevingen over de hele we-

reld.”

nageleefd en men bovendien verzekerd is 

van de expertise van een specialist op het 

gebied van temperatuurbeheersing, geeft dit 

de zekerheid dat de correcte apparatuur ge-

selecteerd wordt en gemakkelijk in de be-

staande infrastructuur kan geïntegreerd wor-

den na een audit ter plaatse.

LOGISTIEKE PROBLEMEN
Osborne voegt daaraan toe: “Logistieke pro-

blemen en financiële onzekerheid waren de 

belangrijkste uitdagingen van het afgelopen 
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MAXIMALE FLEXIBILITEIT MET HOT SWAPPING EN HOT PLUGGING

Groei en uitbreiding zijn momenteel trend-

settende begrippen in de wereld van data-

centers. Jaarlijks worden vele miljoenen in 

hardware en software voor datacenters geïn-

vesteerd. Investeringen die er uiteindelijk 

voor moeten zorgen dat ons dagelijks leven 

niet verstoord wordt en we gebruik kunnen 

maken van een steeds groter aantal diensten 

die in datacenters hun oorsprong vinden. De 

Flexibel en schaalbaar – dat wil je als datacenter zijn. Want alleen dan kan groei snel en eenvoudig 

worden opgevangen. En als het afgelopen jaar ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat groei op 

de meest onverwachte momenten in een stroomversnelling kan raken. Groei en uitbreiding moeten 

echter ook veilig en beheersbaar zijn. Met SMISSLINE TP biedt ABB hiervoor een oplossing.

BETERE VEILIGHEID EN MEER 
FLEXIBILITEIT EN VERMOGEN 
MET SMISSLINE TP

groei en uitbreiding hebben ingrijpende ge-

volgen voor de volledige technische infra-

structuur, inclusief de elektrische stroom-

voorziening.

TOEKOMSTBESTENDIG
Servie Huybers van ABB hierover: “Intelligen-

te stroomvoorzieningsconcepten zijn een 

eerste vereiste om alle apparatuur in data-

centers van stroom te kunnen voorzien. De 

stroomvoorziening moet daarbij niet alleen 

op groei zijn voorbereid, maar moet groei 

ook makkelijk mogelijk maken – zonder 

downtime of complexe procedures. En dat-

zelfde concept voor de stroomvoorziening 

moet niet alleen toekomstbestendig zijn, 

maar ook de groene ambities van datacen-

ters ondersteunen.” Daarnaast staan de ont-

wikkelingen van de kasten die in de datacen-

ters staan opgesteld ook niet stil. De opkomst 

van de PDU-kast is daar een aardig voorbeeld 

van. Het SMISSLINE TP systeem van ABB 

speelt op al deze ontwikkelingen in.

VEILIG WERKEN MET PDU-KASTEN
SMISSLINE TP Power Bar is een volledig aan-

rakingsveilig en flexibel railsysteem dat spe-

ciaal werd ontwikkeld voor omgevingen 

waarin veiligheid, beschikbaarheid, uitbrei-

dings- en vervangingsmogelijkheden van het 
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‘DE 250A-UITVOERING VAN SMISSLINE TP IS 

EEN KRACHTIG STROOMRAILSYSTEEM DAT 

IN TAL VAN KRITISCHE OMGEVINGEN 

WORDT INGEZET ’

HIGH PERFORMANCE INSTALLATIE-AUTOMAAT
Ook de nieuwe S400P high performance installatie-automaat kan op de-

zelfde manier op het SMISSLINE TP systeem worden ingezet. Deze instal-

latie automaat heeft een kortsluitvastheid Icu volgens 60947-2 tot wel 

40KA. (uitvoering 20…40A, AC 240/415VAC: 30KA). Signaal- en hulpcon-

tacten kunnen eenvoudig aan de linker- of rechterzijde worden gemon-

teerd. De modulecontacten zelf kunnen tussen L1, L2 en L3 worden ver-

plaatst  waarbij de fase aan de voorzijde van de module wordt getoond. 

Ook de contactstatus is direct zichtbaar aan de voorzijde, net als alle 

noodzakelijke module-informatie die voor een goede leesbaarheid gela-

serprint is na langdurig gebruik.

GESTRUCTUREERD ONTWERP
De montage met SMISSLINE TP resulteert in een compact en gestructu-

reerd ontwerp en biedt zo diverse voordelen bij zowel nieuwbouw als 

bestaande bouw. ABB levert kant-en-klare SMISSLINE starterspakketten 

voor verticale en horizontale installatie in schakelkasten en verdeelsyste-

men.

elektrische systeem van vitaal belang zijn. Deze 250A-uitvoering 

biedt daarbij speciale voordelen voor omgevingen waarin veelvul-

dig PDU-kasten worden ingezet, zoals datacenters en andere, kriti-

sche omgevingen waar extra vermogen vereist is en downtime 

geen optie is. 

Over het railsysteem vertelt Servie Huybers: “De 250A-uitvoering 

van SMISSLINE TP is een krachtig stroomrailsysteem dat in tal van 

kritische omgevingen wordt ingezet en zich bij uitstek leent voor 

PDU-kasten in datacenters. Met een hoge kortsluitvastheid van 30 

kA volgens EN61439-6 kunnen elektrische systemen eenvoudig én 

veilig worden geconfigureerd en bediend.” 

HOT SWAPPING EN HOT PLUGGING 
“Het ontwerp van SMISSLINE TP maakt hot swapping en hot plug-

ging van beveiligingscomponenten mogelijk. Bovendien is het sys-

teem volledig aanrakingsveilig (IP 20). Directe aanraking van de 

stroomrails brengt dan ook geen gevaar met zich mee en extra 

persoonlijke beschermingsmiddelen zijn niet vereist. En dat is geen 

overbodige luxe in een omgeving waarin fysieke beschikbaarheid 

van de stroomvoorziening gedurende 24/7 de gewoonste zaak van 

de wereld is.” 

NIEUWE DIRECT FEED 
Het steekbare, ruimtebesparende SMISSLINE 

TP-systeem en de bijbehorende Power Bar maken 

het upgraden van kasten op locatie zeer 

eenvoudig. Met de nieuwe “direct feed” 

inkomende voeding is deze al in het railsysteem 

geïntegreerd wat een kostenbesparing op 

montage- en bedradingswerkzaamheden met 

zich meebrengt. Hiermee is een snelle, compacte 

en veilige koppeling te maken met de 

vermogensautomaat Tmax XT4 250 waarmee een 

kortsluitvastheid  gerealiseerd wordt van 100KA 

bij 415VAC. Door deze reductie op het aantal 

kabelaansluitingen ziet de kast er aanzienlijk 

overzichtelijker uit. Dankzij de snelle montage en 

het vereenvoudigde ontwerp verloopt het 

installeren uitzonderlijk snel. Omdat componenten 

eenvoudig worden “ingeklikt”, zijn deze zeer snel 

te vervangen en kunnen uitbreidingen of 

wijzigingen gemakkelijk worden gerealiseerd. 

ISO 8528-1 DCP gecertificeerde generatorsets

NSA-ontwerp, fabricage + onderhoud en tests
24/7 4h- response service en SCIOS inspecties

+31 88 222 8600 - INFO@ABATO.NL

Advertentie

MEER WETEN?
Meer weten over het SMISSLINE TP systeem en de voordelen die 

het systeem biedt voor datacenters? Bezoek de speciale webpagina 

of neem contact op met één van onze datacenter-experts.
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LIEBERT EXM2: DRIEFASE MONOLITHISCHE NOODSTROOMVOORZIENING

De Liebert EXM2 biedt tech-

nologische verbeteringen die 

ten goede komen aan de ef-

ficiëntie en betrouwbaar-

heid, zoals een intelligente 

parallelschakeling. Daarnaast 

biedt deze UPS drie op ma-

chine-learning gebaseerde 

werkwijzen, die operationele 

kosten verlagen en energie-

verspilling tot een minimum 

beperken. Vertiv’s dynamische online modus 

levert een efficiëntie tot 98,8 procent, terwijl 

de betrouwbaarheid van de stroomvoorzie-

ning gewaarborgd blijft. Bovendien zorgt het 

interne modulaire fouttolerante ontwerp 

voor een veilige, eenvoudige en snelle instal-

latie en service, waardoor de gemiddelde 

hersteltijd wordt verkort en de beschikbaar-

heid wordt geoptimaliseerd. Deze nieuwe in-

novaties zorgen voor meer efficiëntie en 

energiebesparing, waardoor de totale eigen-

domskosten afnemen en de investering snel 

terugverdiend wordt. De Liebert EXM2 is 

compatibel met lithium-ion batterijen (LIB) 

en verdraagt hoge temperaturen tot 50°C, 

waardoor de behoefte aan koeling en dus 

ook het energieverbruik tot een minimum 

worden beperkt.

Vertiv introduceert de Vertiv Liebert EXM2. Dit is een driefasige monolithische 

noodstroomvoorziening (UPS) die een dubbele conversie-efficiëntie biedt tot 97 procent. Dit 

neemt verder toe tot 98,8 procent met de dynamische online modus. Met een vermogen van 

100 tot 250 kVA en de toch compacte en flexibele afmeting is de Liebert EXM2 geschikt voor 

middelgote datacenters. De EXM2 vervangt de oudere Liebert-modellen EXM en NXC.

VERTIV VERVANGT LIEBERT 
EXM EN LIEBERT NXC

De Liebert EXM2 wordt geleverd met ge-

avanceerde mogelijkheden voor monitoring, 

beheer en analyses via een 9-inch touch-

screen. Dit zorgt voor inzicht in de prestaties 

van de technologische omgeving en maakt 

verschillende beveiligingsopties mogelijk. De 

intelligente besturing en communicatie zijn 

niet alleen compatibel met Vertiv LIFE         

Services, Liebert Nform, SiteScan en de mo-

nitoringsoftware van het Trellis-platform, 

maar ook met batterijbeheersystemen (BMS) 

en DCIM-systemen (Data Center Infrastruc-

ture Management) van derden.

 

De Liebert EXM2 vervangt de modellen      

Liebert EXM en Liebert NXC. Deze modellen 

zijn algemeen erkend als uitstekend preste-

rende UPS-systemen, die duizenden locaties  ■

en ongeveer 1,7 GW aan bedrijfskritische 

workloads over de hele wereld ondersteu-

nen. Deze nieuwste productinnovatie voor-

ziet in de toenemende behoefte aan be-

trouwbare en efficiënte UPS-systemen voor 

middelgrote toepassingen die een verbinding 

mogelijk maken met lage latency tussen 

cloud- en edge-sites.

“De Liebert EXM2 gaat een stap verder in het 

verhogen van energiebesparingen en daarbij 

maken onze klanten kennis met de nieuwste 

technologieën,” vertelt Kyle Keeper, AC      

Power Vertiv CEO global. “Doordat Vertiv blijft 

investeren in research en development, kun-

nen onze engineering teams voortdurend 

ons portfolio verdiepen en verbreden om 

state-of-the-art oplossingen te leveren.”

AUTEUR 
VAN DE REDACTIE
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IT-TECHNOLOGIE MET IMPACT OP DE FYSIEKE INFRASTRUCTUUR 

SATA is een computerbus-interface tussen 

hostbus-adapters (die een computer verbin-

den met andere netwerken of opslagappara-

tuur) en opslagapparaten zoals HDD (Hard 

Disk Drives), optische drives en SSD (solid-

state drives). SATA was van origine ontwor-

pen voor HDD’s en vormde de traditionele 

manier om gegevens op te slaan in die tijd. 

Geleidelijk aan kwamen SSD’s op de voor-

grond en die hebben beetje bij beetje de 

HDD’s vervangen. SSD profiteert van het feit 

dat er geen schijven draaien. Daarnaast is 

SSD tot tien keer sneller en zijn SSD-drives ro-

buuster doordat er geen bewegende delen 

zijn. SATA kent zo zijn grenzen, waarbij snel-

heid er één van is als het aankomt op SSD-

technologie. 

OVERSTAP NAAR NIEUWE STANDAARD
Deze korte geschiedenisles is nodig om de 

daaropvolgende technologie te introduceren. 

Want tien jaar na de eeuwwisseling, in 2010, 

is een nieuwe standaard ontwikkeld: NVMe 

(Non-Volatile Memory Express). Deze stan-

daard is ontwikkeld om het volledige potenti-

eel van flash-technologie te benutten en te 

Op de IT-laag van het datacenter doen zich tal van ontwikkelingen voor die belangrijk zijn voor de 

fysieke infrastructuur van het datacenter. Daarom behandelen we in DatacenterWorks met enige 

regelmaat dit soort IT-trends. Ditmaal kijken we naar de ontwikkelingen rond de opslag van data. 

SATA (Serial AT Attachment) was lange tijd dé standaardinterface voor opslag. Met de opkomst van 

Solid State Disk ofwel SSD’s komt daar steeds meer verandering in.

WAAROM DE IMPACT VAN 
NVMe OP DATACENTERS 
ZO GROOT IS

voldoen aan de eisen van de moderne we-

reld. 

BELANGRIJKE VOORDELEN
NVMe kent belangrijke voordelen ten opzich-

te van SATA en SAS (Serial Attached SCSI’s), 

zo leggen de experts Simon Besteman, CEO 

van ISPConnect, en Ferdi van der Zwaag, 

Team Lead Benelux bij Kingston, uit in een re-

cente podcast (zie kader). Een op SATA geba-

seerde SSD kan lezen en schrijven op snelhe-

den tot 500 MB/s. Ter vergelijking: op PCI 

(Peripheral Component Interconnect) geba-

seerde NVMe Gen 3 SSD’s bieden tegenwoor-

dig prestaties van ongeveer 3000 MB/s, wat 

maar liefst zes keer sneller is.

NVMe maakt gebruik van de PCI-bus, de snel-

‘NVME MAAKT HET 

VERSCHIL WANNEER DATA 

IN SYSTEMEN DIRECT 

BESCHIKBAAR MOET ZIJN’

ste interface op het systeem na DRAM. On-

danks het feit dat de marktprijzen van beide 

varianten zodanig dalen dat er gelijkheid ont-

staat tussen SATA en NVMe, blijven ze ver-

schillend van elkaar. Om volledig van NVMe 

te profiteren, hebben servers mogelijk een 

upgrade nodig ,zowel hardware als software. 

DIRECT BESCHIKBAAR
Wanneer een IT-afdeling onlangs nog in nieu-

we hardware heeft geïnvesteerd, kan het 

een aanzienlijke investering zijn om over te 

schakelen naar NVMe-compatibele servers. 

De winst op de lange termijn is echter vele 

malen groter en dat is terug te zien in zowel 

efficiëntie, snelheid als toekomstbestendig-

heid. “NVMe maakt het verschil wanneer 

data in systemen direct beschikbaar moet 

zijn, met name voor organisaties waar elke 

microseconde telt. Het draait allemaal om 

snelheid”, licht Van der Zwaag toe. “Of je in 

de financiële sector of in de cloud werkt: 

waar tijd van essentieel belang is, zullen de 

voordelen van NVMe aanzienlijk zijn.”

Nieuwere applicaties en toepassingen begin-

nen al te profiteren van het potentieel van 
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MEER WETEN?
Benieuwd naar de podcast met Simon Besteman en Ferdi van der Zwaag? Deze kan hier 

worden beluisterd: 

https://media.kingston.com/kingston/content/ktc-content-solutions-servers-data-centers-

why-you-should-adopt-nvme-ssd.mp3

worden beperkt door het feit dat er aanzien-

lijk minder hardware nodig is. Het gevolg is 

dat er minder rack-ruimte vereist is in het da-

tacenter, terwijl snellere en betere prestaties 

worden bereikt.

EINDE VAN SATA?
Overigens betekent dat niet het einde voor 

SATA. Er is nog steeds plaats voor deze tech-

nologie. Het is echter niet langer dé industrie-

standaard als het aankomt op geheugenop-

slag. Waar SATA kostentechnisch nu nog 

voordelen kan bieden, zijn er veel factoren 

om rekening mee te houden. Denk onder 

meer aan de totale eigendomskosten en de 

besparingen op aspecten als koeling door 

ruimtewinst. NVMe zal daarin steeds vaker 

de overhand nemen.

Van der Zwaag: “Hogere snelheden en meer 

capaciteit zijn belangrijke drijfveren voor de 

toekomst. Iedere nieuwe generatie verdub-

belt de prestaties van de vorige. Daarom kan 

het overstappen op NVMe voor bedrijven nu 

al een groot verschil maken. Tegelijkertijd zijn 

ze daarmee goed voorbereid op wat de toe-

komst gaat brengen. Wij kunnen bedrijven 

ook ondersteunen met onze gratis Ask an 

Expert-service, waarbij wij nagaan of de con-

figuratie die het bedrijf momenteel gebruikt 

of van plan is te gebruiken, geschikt is voor 

de organisatie.”

NVMe, zo erkennen Besteman en Van der 

Zwaag in de podcast. Met NVMe beschikken 

organisaties namelijk over de capaciteit van 

- letterlijk - tientallen SATA- of SAS-schijven. 

Dit houdt in dat de initiële investeringskosten 
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GROEIENDE GROEP BEDRIJVEN STEUNT VERDUURZAMING DIGITALE INFRASTRUCTUUR

SDIA - waar sinds enige tijd ook de Neder-

landse stichting Green IT Amsterdam deel 

van uit maakt - groeit snel. Sustainable Digi-

tal Infrastructure Alliance heeft een roadmap 

gepubliceerd waarin het de belangrijkste on-

derwerpen en onderzoeksthema’s aangeeft 

waaraan de komende tijd gewerkt moet 

worden om de digitale infrastructuur van   

Europa verder te verduurzamen. Hierbij werkt 

SDIA met een aantal stuurgroepen die activi-

teiten als onderzoeks- en innovatieprojecten 

voor deze thema’s aansturen. Ook werkt 

men nauw samen met aanbieders van ken-

nis en producten op het gebied van andere 

andere koeling, power en bijvoorbeeld water.

ECO-PASPOORTEN
De afgelopen periode heeft een aantal grote 

aanbieders zich bij SDIA aangesloten. Daar-

onder bevinden zich bekende spelers als    

Legrand (brede technologie-aanbieder), GF   

Fisher (oplossingen op het gebied van water) 

en Bulk Data Centers (datacenter operator). 

“Legrand gelooft sterk in de missie van SDIA. 

Daarom ondersteunen we SDIA niet alleen 

via ons lidmaatschap, maar nog belangrijker 

door actief deel te nemen aan de steering 

committees en door bij te dragen aan de      

R&D-teams in projecten”, legt Ralf Ploenes, 

Vice President Legrand Datacenter Solutions 

De Sustainable Digital Infrastructure Alliance (SDIA) heeft in korte tijd een fors aantal nieuwe leden 

aangetrokken. Het gaat om Legrand, GF Fisher en Bulk Data Centers. Deze partijen gaan deelnemen aan de 

innovatieprojecten van SDIA die gericht zijn op verduurzaming van de digitale infrastructuur van Europa.

SDIA TREKT LEGRAND, 
BULK EN GF FISHER AAN 
ALS NIEUWE LEDEN

Europe uit. “Wij vinden het belangrijk dat wij, 

als Legrand, innovatieve en duurzame pro-

ducten op de markt brengen. Daarom zetten 

we ons in voor het leveren van eco-paspoor-

ten bij onze producten, bijvoorbeeld om eco-

logisch ontwerp te stimuleren en transparant 

te zijn over het gebruik van onze producten.”

DATACENTER OPERATORS
“Deelnemen aan het brede netwerk van le-

den, partners en deskundige adviseurs van 

SDIA is een logische keuze voor Bulk”, vertelt 

Rob Elder, Vice President Data Centers for 

Bulk Data Centers. “We kijken ernaar uit om 

nauw samen te werken in de volledige digi-

tale stack om de duurzaamheidsagenda van 

SDIA te ondersteunen en uit te breiden met 

hernieuwbare energie.”

“Datacenters zijn naar verluidt verantwoor-

delijk voor 2-5 procent van de wereldwijde 

uitstoot van broeikasgassen”, benadrukt      

Elder en voegt eraan toe: “Datacenter-facili-

teiten kennen steeds vaker vermogens van 

meer dan 50 megawatt. Bovendien zorgt de 

groei in high-performance computing (HPC) 

en kunstmatige intelligentie (AI) voor steeds 

hogere vermogensdichtheden. Conventione-

le inspanningen op het gebied van duur-

zaamheid zijn afhankelijk van compensaties 

via de aanschaf van hernieuwbare energie 

en energie-efficiëntiemaatregelen. Deze hel-

pen de groei van de wereldwijde CO2-emis-

sies af te vlakken. Maar wij geloven dat we 

beter kunnen dan dat. We moeten onze in-

spanningen uitbreiden om rechtstreeks ge-

bruik te maken van het overschot aan her-

nieuwbare energiebronnen in de wereld 

- bijvoorbeeld in Scandinavië - om de snel 

groeiende workloads in verschillende secto-

ren te ondersteunen.”

STEEDS MEER AANDACHT VOOR WATER
Datacenters en water is een thema dat de 

laatste tijd flink in het nieuws is.  Daarom is 

SDIA erg blij dat GF Fisher zich als specialist 

op dit gebied nu ook heeft aangesloten, zegt 

Max Schulze, chairman van het bestuur van 

SDIA. 

“Bij koelinstallaties wordt veel aandacht be-

steed aan de optimalisatie van apparatuur”, 

zegt Mark Bulmer, Head of Data Centers Glo-

bal Market Development bij Georg Fisher     

Piping Systems. “Hoe die apparatuur met el-

kaar is verbonden, dat wil zeggen met lei-

dingsystemen, is cruciaal om de complete 

installatie zo efficiënt mogelijk te laten func-

tioneren en betrouwbaar te laten zijn gedu-

rende de volledige levensduur. Deze focus op 

efficiëntie gedurende de gehele lifecycle is 

cruciaal, zodat het datacenter kan beschikken 
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over een betrouwbare en veilige koelinstal-

latie. Dit vereist in onze visie dat gebruik 

wordt gemaakt van best-in-practice   lei-

dingsystemen”, aldus Bulmer.

GEMEENSCHAPPELIJK DOEL
“SDIA en GF Piping Systems hebben een ge-

meenschappelijk doel voor ogen: zorgen 

dat datacenters zich tot ‘net zero’ kunnen 

ontwikkelen”, zegt Richard Trevaskis, Direc-

tor of Data Center Development bij GF Pi-

ping       Systems. “Als GF Piping Systems zijn 

wij er trots op een duurzame cultuur te 

hebben. Bij al onze processen, van onder-

zoek en ontwikkeling tot productie en ver-

koop, moet het effect van alle veranderin-

gen in processen worden geëvalueerd in 

termen van hun effect op het milieu. Deze 

cultuur is erkend door de Wall Street Jour-

nal, die GF onlangs verkoos tot een van de 

top 10 duurzame bedrijven wereldwijd. We 

hopen dat we kunnen bijdragen aan de vi-

sie van SDIA door gebruik te maken van de 

kennisdatabase binnen SDIA om ons eigen 

service- en productaanbod te verbeteren 

en aan te passen aan de specifieke behoef-

ten van de datacentermarkt. Het gaat ons 

om klantgerichte product- en dienstontwik-

kelingen, waarbij duurzaamheid de hoog-

ste prioriteit heeft, onafhankelijk wordt  

geëvalueerd en vervolgens wordt gepubli-

ceerd”, aldus Trevaskis.
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De online wereld heeft steeds meer betrekking op de offline wereld. 

De digitale economie blijft in rap tempo versnellen. Om die ontwikke-

ling te ondersteunen zijn snelle en betrouwbare verbindingen noodza-

kelijk. Digitaal vergaderen via een conference call is nu de normaalste 

zaak van de wereld en online shoppen is de standaard. En toch blijft 

persoonlijk contact onmisbaar.

Bij elkaar komen, zien, horen en de mimiek bij face-to-face contact 

wordt niet vervangen door digitale bijeenkomsten. In het artikel van 4 

maart ‘Het belang van nationale en internationale glasvezel’ schreef ik 

over hoe de aanwezige glasvezelnetwerken tijdens de pandemie zor-

gen dat we in contact met elkaar blijven. Of de mensen waarmee je 

contact hebt nu om de hoek wonen, of aan de andere kant van de 

wereld. In dit artikel wil ik inzoomen op internationale ontwikkeling 

van glasvezelnetwerken.

INTERNATIONALE UITBREIDING
Afgelopen maand is op het gebied van internationale glasvezelverbin-

dingen een grote mijlpaal behaald. Europa en Zuid-Amerika zijn direct 

verbonden via de EllaLink. Een onderzeese kabel directe kabel die het 

Europese en Zuid-Amerikaanse continent met elkaar verbindt.

De verbinding is voor Europa belangrijk, omdat het dataverkeer niet 

meer via de Verenigde Staten hoeft te lopen. Hierdoor is de afstand 

van de Europa naar Zuid-Amerika flink verkort en de kans op redun-

dantie vergroot. De Ellalink is buiten soevereiniteit van data ook be-

langrijk vanwege snelheid van data overdracht. In 60 milliseconden 

ben je van Portugal naar Brazilië en terug.

Vorige maand, tijdens het vastlopen van het containerschip Ever Given 

in het Suez kanaal, hield ik mijn hart vast. Niet vanwege de spullen die 

ik op AliExpress had besteld. Nee, vanwege de belangrijke glasve-

NOGMAALS: HET BELANG 
VAN GOEDE NATIONALE 
EN INTERNATIONALE 
VERBINDINGEN

‘TIJDENS HET VASTLOPEN VAN HET 

CONTAINERSCHIP EVER GIVEN HIELD IK 

MIJN HART VAST VANWEGE DE 

BELANGRIJKE GLASVEZELVERBINDINGEN 

DIE OVER DE BODEM VAN HET SUEZ 

KANAAL LOPEN’

zelverbindingen die op de bodem van het Suez kanaal lopen. Bijna alle 

belangrijke glasvezelverbindingen richting Azië lopen via de bodem 

van het kanaal. Een beschadiging van die verbindingen zou tot een 

nóg grotere impact hebben geleden dan alleen het vastgelopen schip.

Een ander belangrijke nieuwe samenwerking is NLIX met Tampanet. 

Tampanet, met het hoofdkantoor in Noorwegen, is onder meer be-

kend van de connectiviteit op de Noordzee samen met KPN en 4G 

dekking. De NLIX gaat via de Cobrakabel tussen Eemshaven naar En-

drup Denemarken naar Kopenhagen. Met deze nieuwe verbinding 

komt veel extra capaciteit vrij voor connectiviteit naar Scandinavië. 

IMPACT OP DE NEDERLANDSE ECONOMIE
Wat is het economisch belang van deze nieuwe ontwikkelingen voor 

Nederland? Op de eerste plaats is dat niet gelijk zichtbaar. Het internet 

voor thuis wordt niet sneller. De bestellingen die we in het buitenland 

worden ook niet sneller verwerkt.

Toch is deze verbinding ook van belang voor Nederland. Met de EllaL-
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Ink is de connectiviteit tussen datacenters op beide continenten verder 

geoptimaliseerd. Dit kan voor organisaties grote voordelen bieden. De 

EllaLink is doorgetrokken naar datacenters in Madrid en op diverse 

pop-locaties kunnen organisaties makkelijk aansluiten. Met 72Tib/s 

over 4 fiberparen en Dense Wavelength Division Multiplexing (DWDM) 

techniek is er voor de toekomst genoeg capaciteit.

GROOT VOORDEEL
De EllaLink-verbinding heeft nog een groot voordeel. Tijdens het aan-

leggen is een aftakking gemaakt naar Frans-Guyana.

Frans-Guyana is waar ESA de raketten lanceert. Het Nederlandse be-

drijfsleven levert en ontwikkelt veel technologie voor ESA. Met deze 

verbinding wordt het leveren en ontwikkelen een stuk makkelijker. Af-

gelopen april was er nog een succesvolle lancering van Vega VV18 die 

5 satellieten in een baan om de aarde brengt. Mede door het Neder-

landse bedrijfsleven is deze lancering een succes geweest. Ook voor 

buurland Suriname is dit een mooie kans om aan te sluiten.

Kortom, de nieuwe EllaLink verbinding kan voor veel landen van toe-

gevoegde waarde zijn. Met het voltooien van deze toekomstbestendi-

ge glasvezelverbinding kan het bedrijfsleven van Nederland, Europa en 

Zuid-Amerika profiteren en is een nieuwe stap gezet richting een glo-

baal solide glasvezelnetwerk. Naast een intercontinentale glasvezel 

verbinding met Europa zou ook Nederland zich hard moeten maken 

voor een directe glasvezel verbinding met Zuid-Amerika. De FCA is in 

staat om als kennisorgaan en gesprekspartner hierin op te treden. 
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gaat het BICSI-bestuur verder onderzoeken en 

bekendmaken op welke wijze de regionale   

activiteiten het beste te ondersteunen zijn. 

Sommige evenementen houden een virtueel 

karakter terwijl grote conferenties als een   

hybride evenement worden georganiseerd, 

waaronder de 2021 Fall Conference in Las   

Vegas eind augustus. Leden die door alle res-

tricties onvoldoende CEC’s hebben behaald 

kunnen contact opnemen met het hoofdkan-

toor voor compensatiemogelijkheden.

Hoewel de RCDD-certificering na 35 jaar nog 

steeds de belangrijkste erkenning is binnen 

het BICSI-curriculum, kunnen consultants en 

ICT-ers zich bij BICSI tevens specialiseren tot 

Data Center Design Consultant (DCDC). Een 

betrekkelijk nieuw carrièrepad binnen de           

BICSI-community.

NIEUWE OPLEIDING
Het opleidingsprogramma voor DCDC’s is ge-

baseerd op de volgende drie publicaties:

• ANSI/BICSI 002-2019 Data Center Design & 

Implementation Best Practices (internatio-

nale standaard)

• BICSI 009-2019 Data Center Operations & 

Maintenance Best Practices (framework 

policies & practices) 

• Essentials of Data Center Projects, 1st editi-

on (reference manual voor complete data-

center projecten)

Uiteraard zijn de bovenstaande boeken te be-

stellen via de BICSI-website, waar ook meer 

informatie over zowel het DCDC-opleidings-

programma als de examinering te vinden is.

WEBINARS 
BICSI organiseert regelmatig webinars om 

alle leden de gelegenheid te bieden hun ken-

nis te onderhouden en te verdiepen voor de 

persoonlijke certificeringen. Een actueel voor-

beeld daarvan is het EMEA-event van eind  

mei over Data Centers, Frame Level Testing  

en Cooling, in samenwerking met sprekers 

van Eaton, NetAlly en nVent Schroff. Een an-

der onderwerp waarover in mei een webinar 

is georganiseerd was de ontwikkeling van  

multimode glasvezels voor 100 en 400  

Gb/s-applicaties. Sommige van deze webinars 

zijn kosteloos te volgen en andere tegen een 

kleine vergoeding voor leden en niet-leden. 

Voor 16 juni staat het volgende webinar ge-

pland met als titel: ‘Plan your future proof in-

frastructure for intelligent building’. Meer hier-

over is uiteraard te lezen op bicsi.org 

NIEUWS VANUIT TAMPA
Na ruim een jaar met een minimale bezetting 

te hebben gewerkt vanuit het hoofdkantoor in 

Tampa en EMEA-kantoor in Dubai, heeft de    

BICSI-staf het hoofdkantoor in Tampa sinds 1 

mei weer heropend. Voorlopig worden daar 

vanuit efficiency-overwegingen ook de 

EMEA-activiteiten georganiseerd. Later dit jaar 

In lijn met de wereldwijd erkende certificering voor Registered Communications Distribution Designer 

(RCDD), heeft BICSI tegenwoordig ook een compleet Data Center Design Program. Deelnemers daaraan 

worden opgeleid tot Data Center Design Consultant. Voor alle leden die hun kennis willen onderhouden 

organiseert BICSI een groot aantal (virtuele) events en opleidingen, waarover meer informatie te vinden is 

op de website.

BICSI’S DATA CENTER DESIGN PROGRAM 
WORDT STEEDS POPULAIRDER

‘LATER DIT JAAR GAAT HET BICSI-BESTUUR VERDER 

ONDERZOEKEN EN BEKENDMAKEN OP WELKE WIJZE DE 

REGIONALE ACTIVITEITEN HET BESTE TE ONDERSTEUNEN ZIJN’

MEER WETEN?
Alle informatie over andere BICSI-even-

ementen en opleidingen is te vinden 

op de website www.bicsi.org, onder 

de menukeuzes Conference & Events 

en Education & Certification. Informatie 

over de Europese-activiteiten van BICSI 

en daarover gepubliceerde presentaties 

zijn te vinden onder het Mainland Europe 

gedeelte na de menukeuze ‘Membership 

& Global Community’.
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Wireshark University 
Certified Training Partner

SCOS Software Amsterdam/Hoofddorp offers these 

offi cial Wireshark University courses as the European 

Wireshark University Certifi ed Training Partner of 

Gerald Combs, the creator of Wireshark. With more 

than 1 million downloads of Wireshark per month 

from Wireshark.org it has become the de facto open 

source analysis tool. 

TCP/IP Analysis and Trouble-
shooting with Wireshark

This course is designed for Networking, Government 

and Security personnel that need to develop a set 

of packet investigation and network optimization 

techniques through study of the Networking 

Protocols using Wireshark and other Open-Source 

Analysis tools. 

Advanced Network/Security 

Advanced Network/Security Analysis with Open 

Source Tools. This course is designed for Networking, 

and Security Engineers that need to further enhance 

their Network Analysis skills through study of 

Advanced Network Analysis using Wireshark and 

other Open-Source Network / Security Analysis 

tools.

WIRESHARK TOOLS AND TRAINING

MORE INFO: 
WWW.SCOS.TRAINING

WiFi Network 

WiFi / 802.11 Network Analysis and Security. This 

course is designed for Wireless Network Engineers 

and Ethernet Network engineers, desiring to add 

wireless capabilities to an existing network that 

possess a basic to intermediate general networking 

knowledge. 

Course location:
NEW: Virtual Classroom Training

or Amsterdam/Hoofddorp
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