DATACENTERWORKS
JULI

2021

THEMA DUURZAAMHEID

UPTIME INSTITUTE: ZORGEN OVER RISICO’S STAAN
EFFICIËNTERE UPS IN DE WEG
TOENEMEND GEBRUIK VAN HPC IN EDGE-FACILITEITEN

MEER SUBSIDIE VOOR ONDERZOEK
NAAR CIRCULAIRE DATACENTERS

Datacenter
works
IN SAMENWERKING MET

less experienced
lots of experienc
at low prices. #refu

your partner in procurement.

iuppiter.nl

d in advertising.
ce with servers

urbishedservers

really, we’re stacked.

w

DCW JULI
REDACTIONEEL

JAARGANG 14, JULI 2021, NR. 3
COLOFON
DatacenterWorks is hét vakblad over de
technische infrastructuur van datacenters.
DatacenterWorks publiceert dagelijks
content op de website, verschijnt wekelijks
met een nieuwsbrief en verschijnt
periodiek met een magazine.

ERIC LUTEIJN

ROBBERT HOEFFNAGEL

UITGEVER EN HOOFDREDACTEUR
VAN DATACENTERWORKS

LEAD EDITOR VAN
DATACENTERWORKS

UITGEVER & HOOFDREDACTEUR
Eric Luteijn
eric@luteijnmedia.nl
+31 653 510 690
LEAD EDITOR
Robbert Hoeffnagel
robbert@datacenterworks.nl
+31 651 282 040
COMMUNICATIE EN MEDIA-ADVIES
Jos Raaphorst
jos@datacenterworks.nl
+31 634 735 424

KANTELPUNT

WEBREDACTIE
Rashid Niamat
redactie@datacenterworks.nl

Mooi woord: kantelpunt. Een situatie die lang-

Later ben ik een pleidooi gaan houden voor

zaam maar zeker aan het veranderen is. Tot

datacenters die hun (interne of externe) klan-

het moment daar is dat de schaal doorslaat

ten helpen om energie te besparen en duur-

VORMGEVING
Content Innovators, Den Haag

naar de andere kant. Is dat wat er momenteel

zamer te werken. Kennelijk was ik te vroeg

aan het gebeuren is als het om duurzaamheid

met dat idee, want pas nu - flink wat jaren

en datacenters gaat?

later - zien we de eerste datacenters die op

ABONNEMENTEN
luteijn@mijntijdschrift.com
+31 (0)88 22 666 80
DRUK
Veldhuis Media B.V., Raalte
DATACENTERWORKS IS EEN UITGAVE VAN
LuteijnMedia BV
Varenmeent 5
1218 AN Hilversum
www.datacenterworks.nl
Datacenterworks werkt samen met kennispartners als
BICSI, DDA, Fiber Carrier Association, Green IT
Amsterdam en IT Infra.
Kopij kan worden ingezonden in overleg met de
redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet
noodzakelijk de mening van de redactie. De redactie
noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid
voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden
mededelingen, advertenties en de juistheid van
genoemde data en prijzen. Foto-kopie en overname
van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze
dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie en onder vermelding
van: ‘overgenomen uit DatacenterWorks’, met
vermelding van de jaargang en het nummer.

het punt staan een eigen energy services-tak
Het zou zomaar kunnen.

business units die heel nadrukkelijk op comDe afgelopen jaren is er ongelooflijk veel werk

merciële basis gaan werken om klanten te

verzet als het gaat om het verduurzamen van

helpen om minder energie te gebruiken - en

de datacentersector. Dat ging zeker niet altijd

dus hun kosten te verlagen. Dat dergelijk

even gemakkelijk. Al was het maar omdat er

advies voor die klant waardevol is, mag dui-

veel mensen in de datacenterwereld werk-

delijk zijn.

zaam zijn die niet zoveel zagen (zien?) in ver-

We gaan de komende tijd meer van dit soort

duurzaming. Dat kost immers vooral geld en zit

initiatieven zien. Bijvoorbeeld op het gebied

de groei van de business in de weg. Men is -

van het watergebruik van datacenters. Dat

volkomen terecht natuurlijk - trots op wat men

kan namelijk in veel gevallen met 50-75% of

aan economische successen voor elkaar heeft

meer omlaag. En ook op het gebied van circu-

gekregen en zit nu niet direct te wachten op

lariteit gaan we dit zien. De criteria die vaak

mensen die vinden dat het anders - beter? -

door datacenters worden gehanteerd bij het

kan. Of moet.

selecteren van producten zijn vrijwel altijd
niet compleet. Men kijkt veelal uitsluitend

Ook niet als getracht wordt de sector uit te leg-

naar

gen dat verduurzaming niet zozeer geld kost,

milieu-impact wordt vaak vergeten. Ook dat

maar wel eens geld zou kunnen opleveren. Ik

gaat de komende tijd veranderen.

technische

specs

en

kosten.
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op te zetten. Het gaat dan om nieuwe

Waarom?

eens de opmerking maakte dat ik mij afvroeg
wat er zou gebeuren als de PUE kleiner dan 1

Omdat we inderdaad op een kantelpunt zijn

zou worden. Gemompel in de zaal en achteraf

aanbeland. Duurzaamheid is geen kostenpost

kwamen er mensen naar me toe die mij netjes

meer, maar een kans op vaak verrassend

probeerden duidelijk te maken dat ik er niets

winstgevende nieuwe omzet. En dan heb ik

van begreep. Wat zij op hun beurt niet begre-

het nog maar even niet over onderwerpen

pen was dat ik vooral bedoelde: stel nu eens

als maatschappelijke druk, een internationaal

dat een datacenter van een energieconsument

klimaatakkoord en dergelijke. Let op mijn

in een energieproducent verandert?

woorden: duurzaamheid wordt een snelgroeiende business. Wees er dus snel bij!
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 Verschuiving ICT naar datacenters en cloud
 Centralisatie van datacenters in de MRA
 Vestiging nieuwe hyperscale datacenters

60%
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20-voudig

van het Nederlandse BBP komt
voort uit de digitale industrie

verwachte groei dataverkeer
tussen 2020-2030

5G

2,1 miljoen
mensen zijn in hun werk afhankelijk van digitale diensten uit
datacenters

6G

3%

van elektriciteit in NL voor ICT
sector (4TWh) waarvan 2/3
binnen datacenters

Meer dan verdubbeling

90%

hoeveelheid benodigde elektriciteit in 2030 verwacht

gedistribueerd

van de Nederlanders gebruikt
internet dagelijks

39 mln

circulair

140 miljard

Toekomstvaste
digitale infrastructuur

investeert de EU tot 2027 in de
digitale transformatie

59%

van ICT e-waste wordt reclycled

80%

van het stroomgebruik in datacenters komt voor rekening van
IT apparatuur

74%

gebruikte ICT-producten per
jaar afgedankt

van het aantal datacenters in de
Metropool-regio Amsterdam

Nu

Transitie

 Toenemende digitalisering zorgt voor sterkte groei
datacenter-sector en elektriciteitsbehoefte
 Steeds groter wordende datacenters zijn steeds moeilijker
inpasbaar in het energie- en ruimtelijke systeem
 Grenzen van steeds kleinere, snellere, energiezuinige
elektronica is in zicht
 Intensievere publiek-private samenwerking hard nodig

 Nieuwe oplossingen: technologische innovatie, circulariteit en
gedistribueerde modellen
 Gezamenlijke missie- en visie ontwikkeling op duurzame digitalisering
 Concrete, ambitieuze acties, met een stimulerende en proactieve
overheid

Toekomst
 Ontwikkeling van geïntegreerde (circulaire) oplossingen in het
energiesysteem en landschap
 Beschikbaarheid en prijs van energie wordt meer weersafhankelijk;
flexibeler gebruik data en energie
 Nederland als meest innovatieve duurzame digitale hub in de
wereld

50%

groei m2 datacenters in de
komende jaren (400k m2 naar
600k m2)

LEAP heeft als doel de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur te versnellen door partners te mobiliseren en samenwerkingen te faciliteren. Meer informatie: https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/leap-lower-energy-acceleration-program.
Bronvermelding: DDA, State of the Dutch Datacenters report 2021, Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021, REOS 2019, ING 2019, WEEE Register 2018, USI 2020, CBS 2021, Global e-waste monitor 2019, Klimaatmonitor 2019, ETS datacenters (NEA) 2020.
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Europees internationaal onderzoeksproject Circular Economy in the Data
Center Industry (CEDaCI) heeft 1,3 miljoen euro extra subsidie gekregen
om zijn werk uit te breiden naar nog eens drie Europese landen. Het

DUTCH DATACENTER INDEX

project heeft Ierland, België en Luxemburg toegevoegd aan zijn geografische reikwijdte, naast de oorspronkelijke landen Frankrijk, Duitsland,
het VK en Nederland.
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DDI

DUTCH DATACENTER INDEX:
GROEIVERSNELLING

In de DDI zien we de groeiversnelling bevestigd die in mei werd aangekondigd. De groei is in de
afgelopen drie maanden sterk toegenomen. Wat daarbij opvalt, is dat vooral de investeringen
versneld toenemen en dat daarmee een kleine inhaalslag wordt gemaakt. De vooruitzichten
blijven positief, maar er lijkt ook een plafond in zicht te komen.

In juli blikken de datacenterbeslissers terug op

laatste terughoudendheid als gevolg van Coro-

lager dan in de lente door de komst van de

de periode van april tot en met juni, een peri-

na lijkt daarmee verdwenen. Bij enterprise da-

vakantieperiode. Ook hier zien we dat de in-

ode waarin het optimisme ten aanzien van

tacenters zien een situatie die vergelijkbaar is

vesteringsbereidheid weer terug op het ni-

Corona alsmaar groter wordt. Colocatie data-

met de DDI in mei. Daar vindt een lichte krimp

veau van voor de pandemie. In de zomer zal

centers zien in deze periode een sterke groei

plaats, door het verplaatsen van servers naar

de groei weer volledig voor de rekening van

optreden. Zowel het aantal verhuurde vierkan-

colocatie en van workloads naar de cloud.

colocatie datacenters komen. Enterprise data-

te meters, het in gebruik zijnde vermogen, als

centers krimpen wederom licht. Wel valt op

de investeringen groeiden beduidend harder

Voor de maanden juli tot en met september

dat de verwachte krimp wat kleiner is dan in

dan in de voorgaande periode. De groei is het

verwachten datacenters een bijna even sterke

mei. Ook enterprise datacenters durven weer

sterkst voor wat betreft de investeringen. De

groei. Deze groei is naar verwachting net iets

wat meer in hun faciliteiten te investeren.
In de twaalfmaandelijkse vooruitblik zien we
dat het optimisme voor het eerst juist weer
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wat afvlakt. De index daalt met 2 punten tot
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wachten niet meer dat het nog beter zal gaan
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worden. Het sentiment lijkt een beetje ge-
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dempt te worden door het besef dat met het

Single tenant

einde van de moratoria in Amsterdam en
Haarlemmermeer, niet alle obstakels voor

(�

groei zijn verdwenen. Negatieve berichtgeving
zorgt ervoor dat ook betrokken provincies en
het Rijk interesse krijgen in de rempedaal. De
behoefte aan datacenterruimte groeit intussen
onverminderd door.

Dutch Datacenter Index
juli 2021
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ARBEIDSMARKT: HOE LOSSEN
WE HET TEKORT AAN GOED
GEKWALIFICEERD PERSONEEL IN
DE DATACENTERWERELD OP?
Het gaat goed met de Nederlandse datacentermarkt.
Maar met die groei komen ook problemen.
Een krappe arbeidsmarkt bijvoorbeeld.
Daarover gaat de DatacenterWorks Expertsessie die wij op 23 september 2021 organiseren.
Onderwerpen die tijdens deze expertsessie aan bod komen:
• De arbeidsmarkt is krap, maar hoe groot zijn de problemen nu precies - de resultaten van een
arbeidsmarktonderzoek.
• Hoe pakt u werving & selectie slim aan?
• Investeren we wel genoeg in het opleiden van medewerkers?
• Hoe kunnen we productiviteit van onze medewerkers verder verbeteren?
• Ook meepraten of jezelf profileren: bel of mail Jos Raaphorst via +31 6 34 73 54 24 of jos@datacenterworks.nl

Deze en andere onderwerpen komen aan de orde op donderdag 23 september 2021.
Zet ‘m vast in uw agenda; als altijd van 13.00 tot 14.00.

E END?ATE
SAVOOEKTDEH
ELNEM

.NL
ATACENTERWORKS
GA NAAR WWW.D
DEN!
OM U AAN TE MEL
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EISEN AAN STROOMVOORZIENING EN DUS BACKUP NEMEN STEEDS VERDER TOE

DEZE EISEN MOETEN HIGHDENSITY DATACENTERS
STELLEN AAN HUN UPS
De dichtheid van datacenters en de eisen die we aan de stroomvoorziening stellen nemen toe.
Hierdoor is er meer en betere back-up stroom nodig. Veel datacenters hebben echter maar een
beperkte ruimte beschikbaar. Een zeer compacte en krachtige noodstroomvoorziening (UPS) kan
dan helpen. In hun selectieproces moeten kleine en middelgrote datacenters rekening houden
met koeling, redundantie, efficiëntie, architecturen en meer.

Nieuwe toepassingen zoals high-perfor-

Computing (HPC)-platforms bevatten meest-

sing. HCI is daarentegen beschikbaar als 1U-

mance computing en kunstmatige intelligen-

al GPU’s en CPU’s die parallel werken om

of 2U-rack unit met een multicore-server en

tie hebben steeds meer invloed op het ont-

deze nieuwe workloads af te handelen. Dit

een lokale opslag-array. Het belangrijkste ar-

werp

en

kan nieuwe racks betekenen vol high-end

chitectuurverschil is dat bij CI de opslag recht-

middelgrote datacenters. Een goede manier

GPU’s die uitblinken in floating point-bereke-

streeks aan de fysieke server wordt gekop-

om de kosten te verlagen, ruimte te bespa-

ningen voor toepassingen zoals medische

peld. HCI daarentegen deelt de opslag over

ren en het energieverbruik te verlagen, is

diagnostiek. De dichtheid per rack stijgt bij

alle virtuele machines (VM’s).

meer IT-resources in elk rack te stoppen.

HPC dramatisch, tot 20-30 kW en meer. Meer

en

de

operatie

van

kleine

dan 50% van de respondenten in de enquête

Maar liefst de helft van de datacenters maakt

HPC, AI EN DENSITY

‘The Infrastructure Imperative’ uitgevoerd

nu gebruik van een hyperconverged infra-

Maar dit zorgt natuurlijk wel voor uitdagin-

door 451 Research melden dat zij inmiddels

structuur. In deze gevirtualiseerde, high-den-

gen. Bijvoorbeeld het feit dat meer ruimte

een high-density HPC-datacenterinfrastruc-

sity IT-omgevingen kan een stroomstoring

voor UPS-capaciteit beschikbaar moet ko-

tuur exploiteren.

een veel grotere impact hebben dan in een
niet-geconvergeerde omgeving. Daarom zijn

men. Tenzij de dichtheid van de UPS natuurlijk gelijke tred houdt met de nieuwe IT-appa-

GECONVERGEERD EN HYPERGECONVERGEERD

de betrouwbaarheid van de UPS en functies

ratuur

De

Converged infrastructure (CI) en hypercon-

zoals +1-redundantie cruciaal in deze scena-

datacenterarchitectuur heeft ook invloed op

verged infrastructure (HCI) zijn twee andere

rio’s.

de mogelijkheden die een UPS-systeem zou

trends die we naast – en in sommige geval-

moeten bieden. Daarom moet bij het kiezen

len in combinatie met – HPC zien. Deze archi-

De meest voorkomende oorzaak van uitval

van een backup-stroomoplossing voor toe-

tecturen hebben niet zoveel invloed op de

van datacenters is stroom - en dan ook nog

passingen met hoge density rekening wor-

density, maar hebben wel gevolgen voor de

eens met een aanzienlijke marge. Uit een on-

den gehouden met de technologieën in zo-

betrouwbaarheid die van een UPS-systeem

derzoek van het Uptime Institute blijkt dat

wel het datacenter als de UPS.

wordt vereist.

37% van de incidenten wordt veroorzaakt

Big data-analyse, machine learning en AI

CI wordt meestal gezien als grote rack-scale

meest voorkomende oorzaak (software en

dwingen datacenters om hun energie-infra-

platforms die rekenkracht, opslag en netwer-

IT-systemen) slechts verantwoordelijk is voor

structuur aan te passen. High Performance

ken samenvoegen tot één complete oplos-

22% van dergelijke incidenten.

die

het

ondersteunt.

door stroomstoringen, terwijl de op een na

DCW JULI
Stroomvoorziening
AUTEUR
ROSS PERINGUEY IS COMMERCIAL PRODUCT MANAGER BIJ DELTA ELECTRONICS

Een fenomeen dat kan bijdragen aan deze

omschakeltijd. Deze apparaten gebruiken

het hele plaatje te schrappen, is in twee ge-

stroomonderbrekingen is ‘creeping criticali-

netstroom, zetten deze om in gelijkstroom

vallen van cruciaal belang als de UPS defect is

ty’. Daarmee wordt bedoeld dat de infra-

om hun batterijen op te laden en zetten de

of indien de UPS onderhoud nodig heeft.

structuur stilletjes de kritieke drempel over-

stroom van de gelijkstroombus terug naar

schrijdt als gevolg van toenemende behoefte

wisselstroom om IT-belastingen van stroom

Een bypass zorgt ervoor dat het onderhoud

aan flexibiliteit, terwijl de stroominfrastruc-

te voorzien. Het grote voordeel hierbij is dat

kan plaatsvinden zonder verstoring van de

tuur ongewijzigd blijft. Een almaar toene-

de stroom altijd al uit de DC-bus komt. Als de

belasting. Zonder bypass kan de ongelukkige

mende density die wordt veroorzaakt door

stroom van het net wordt onderbroken, is er

situatie ontstaan waarbij

stroom van het net

de geleidelijke implementatie van meer HPC

dus geen omschakeling nodig. De batterijen

beschikbaar is, maar het datacenter offline is

of HCI kan dit soort situaties veroorzaken.

dienen ook om bijvoorbeeld eventuele span-

omdat de downstream UPS niet functioneel

ningsdalingen te bufferen, wat resulteert in

is.

Downtime van datacenters is kostbaar: meer

een zeer schone stroom.
Het hebben van een wereldwijde organisatie

dan 10% van de recente incidenten hebben
geleid tot kosten van meer dan een miljoen

Een UPS-systeem met parallelle werking kan

zoals Delta Electronics die vrijwel overal ter

dollar. Reden te meer om de UPS-eisen

langere looptijden bieden. Nog belangrijker is

wereld het vereiste aantal UPS-systemen kan

nauwkeurig te onderzoeken.

dat ze ervoor zorgen dat er nog steeds

leveren en onderhouden, is een cruciaal

stroom beschikbaar is als een van de UPS-

voordeel voor datacenterbeheerders. De eer-

De drie belangrijkste typen ononderbroken

eenheden of batterijstrings in de configuratie

der genoemde Amplon RT-serie 5-20kVA bij-

stroomsystemen die tegenwoordig beschik-

uitvalt. Het wordt vaak +1-redundantie ge-

voorbeeld is een lijn van online UPS-syste-

baar zijn, zijn stand-by, line-interactief en on-

noemd wanneer twee UPS-systemen paral-

men met dubbele conversie die dankzij hun

line. De eerste twee kunnen beperkingen

lel lopen. Meerdere parallel geconfigureerde

compacte 2U-vormfactor veel functies bie-

met zich meebrengen in de manier waarop

UPS-systemen staat bekend als een N+1-ar-

den voor verbeterde flexibiliteit en dichtheid.

ze afwijkingen in de power quality corrige-

chitectuur, waarbij N het aantal UPS-syste-

ren, zoals lange omschakeltijden (25 ms) in

men aangeeft dat nodig is om de belasting te

Dit is een interessante combinatie voor be-

het geval van een storing, waardoor ze wor-

verwerken en de +1 als back-up in het geval

drijven die te maken hebben met een hogere

den gediskwalificeerd voor de meeste be-

dat een van de N-eenheden uitvalt. Een pa-

stroombehoefte vanwege de toenemende

drijfskritische toepassingen in kleine en mid-

rallelle UPS-installatie is zeer gunstig voor be-

dichtheid per rack en het beperkte vloerop-

delgrote datacenters.

drijfskritische toepassingen in sectoren zoals

pervlak. De vermogensfactor, hoge sys-

het bankwezen, manufacturing en gezond-

teemefficiëntie, hot-swappable batterijen en

Een online dubbele conversie UPS (bijvoor-

heidszorg, waar onverwachte uitvaltijd ern-

parallelle configuraties helpen ook bij het op-

beeld de nieuwe 5-20kVA Amplon RT-model-

stige gevolgen kan hebben.

lossen van problemen die voortvloeien uit
hogere dichtheden. Bovendien is dit 5-20kVA-

len van Delta) heeft echter helemaal geen
BATTERIJEN

model de eerste UPS op de markt die stan-

Batterijen zijn een essentieel onderdeel van

daard lithium-ion externe batterijkasten aan-

iedere online UPS, maar ze hebben ook een

biedt. Hierdoor kan het datacenter desnoods

beperkte levensduur. Onderhoud en vervan-

een enkele batterij vervangen in plaats van

ging van de batterij is op een gegeven mo-

de hele string, terwijl de bypass systemen

ment onvermijdelijk. Lithium-ion batterijen

online houdt.

vereisen echter minder frequent onderhoud,
hebben een hogere vermogensdichtheid en

Andere toepassingen kunnen ook profiteren

kunnen gemakkelijk twee keer de levens-

van deze aanpak. Denk aan edge computing-

duur van loodzuur bieden. Dat vertaalt zich in

installaties die slechts over een beperkte be-

de noodzaak om minder batterijen te ver-

schikbare ruimte beschikken, maar die wel

vangen, wat de kosten verlaagt - een belang-

bedrijfskritische toepassingen in de produc-

rijk voordeel voor high-density datacenters

tie- en telecommunicatie-industrie moeten

die met strikte budgetten werken.

ondersteunen. Aangezien de stroomverdeelkast en de bypass-switch voor onderhoud in

Met bypass-besturing kan de UPS volledig uit

deze units zijn geïntegreerd, kan een breed

het stroomdistributiesysteem worden ver-

scala aan kleine tot middelgrote faciliteiten

wijderd. De mogelijkheid om over te schake-

profiteren van hun betrouwbaarheid en hoge

len naar het elektriciteitsnet en de UPS uit

efficiëntie.

■
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RAPPORT VAN UPTIME INSTITUTE OVER UPS-TRENDS TOT 2025:

ZORGEN OVER RISICO’S
STAAN EFFICIËNTERE
UPS IN DE WEG
Uptime Institute heeft op basis van interviews met datacenterspecialisten de belangrijkste trends
in kaart gebracht die de adoptie van UPS-systemen de komende jaren gaan bepalen. Efficiency en
duurzaamheid spelen hierbij een belangrijke rol. Mits de zorgen over de risico’s die nieuwe technologie
met zich meebrengen overwinnen kunnen worden.
‘Uninterruptible power: Adoption trends to

men die in de interviews naar voren komen

worden bepaald door druk om de kapitaaluit-

2025’. Dat is de titel van een recent versche-

met batterijen, betrouwbaarheid en veilig-

gaven te verlagen zonder extra risico’s te

nen document van Uptime Institute waarin

heid.

introduceren. Terwijl voor andere datacenter
operators zorgen over de regelgeving of ver-

twee deskundigen van deze organisatie de
belangrijkste trends op het gebied van

- Nieuwe en meer efficiënte mogelijkheden

anderende klantvereisten een steeds promi-

UPS’en in kaart brengen. Zij hebben daartoe

die verder gaan de inmiddels bekende eco-

nentere rol zullen spelen. Veel operators zul-

interviews gehouden met 21

datacenter-

modus mogen op de belangstelling van de

len

managers van zowel cloud datacenters,

markt rekenen, maar invoering zal duidelijk

efficiëntie, flexibiliteit en geïntegreerde auto-

colo’s, telecom operators en enterprise facili-

afhangen van de vraag of de aanbieders in

matisering. Het gebruik van nieuwe batterij-

teiten, acht grote engineering-firma’s die

staat zijn om de zorgen bij datacenters weg

technologieën (en hernieuwbare energie-

datacenters ontwerpen en bouwen, en acht

te nemen over de risico’s die zij bij dit type

bronnen) zal zich groeien, met name bij

consultants die verbonden zijn aan Uptime

UPS’en zien.

datacenters die zeer grote bedrijfskritische

Institute.

streven

naar

hogere

niveaus

van

belastingen ondersteunen. Dat aantal zal de
- Er lijkt een duidelijke groeispurt aan te

komende jaren fors gaan toenemen.”

VIER CONCLUSIES

komen als het gaat om beheer-op-afstand.

Vier conclusies springen er in dit rapport uit:

Of zoals het in dit rapport heet: ‘data-driven

GEDISTRIBUEERDE UPS’EN

UPS remote monitoring services’. Al ziet men

“Sommige van de grootste datacenter opera-

- De komende jaren zijn er nauwelijks data-

hier nog wel risico’s op het gebied van IT-

tors hebben gedistribueerde UPS’en met bat-

centers die een technologisch gezien geheel

security.

terijen ingevoerd, bijvoorbeeld stroombevei-

nieuwe aanpak zullen invoeren. Denk aan
medium voltage systemen.

liging met batterijen in het rack”, schrijven de
Laten we deze trends eens wat nader

onderzoekers. “Voorbeelden van deze aan-

bekijken. “De eisen aan de stroominfrastruc-

pak zijn uiteengezet in alternatieve infra-

- Gecentraliseerde 3-fasen UPS’en zullen de

tuur in datacenters zullen de komende jaren

structuurontwerpen, zoals voorgesteld door

markt blijven domineren, ondanks de proble-

door verschillende factoren worden be-

het Open Compute Project, met batterijen op

paald”, schrijven de auteurs van het rapport,

rack- of rijniveau. Dit soort ‘open architec-

Rhonda Ascierto en Paul Johnson. “Voor veel

tuur’-benaderingen kunnen operators in

datacenters zullen de energie-architecturen

staat stellen om op verschillende gebieden

DCW JULI
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Figuur 1. Belangrijkste problemen met 3-fasen gecentraliseerde UPS-systemen.

meer efficiëntie te bereiken. Sommige ge-

bleef het gebruik echter ver achter bij de ver-

Wat zijn de belangrijkste belemmeringen

bruikers hebben de kapitaaluitgaven voor al-

wachtingen van de sector. Ons onderzoek

voor het toepassen of uitbreiden van gedis-

leen de elektrische topologie met ongeveer

suggereert dat de adoptie van de gedistribu-

tribueerde UPS’en? Het belangrijkste pro-

25% verminderd, vergeleken met een traditi-

eerde aanpak kan toenemen, maar slechts

bleem lijkt gevormd te worden door klant-

onele gecentraliseerde aanpak.”

langzaam: slechts eenvijfde van de operators

vereisten voor colo’s. Verschillende colo’s

in ons onderzoek verwacht de topologie in

zeggen dat hun klanten geen gedistribueer-

Gezien de duidelijke kostenvoordelen en de

hun core-datacenters in 2025 over te nemen

de stroombeveiliging willen. “Colo’s in onze

steun van een gedistribueerd-met-batterij-

of in toenemende mate te gebruiken. De

studie zeggen vaak ook dat, omdat ze veel

en-benadering door een aantal zeer grote

meeste van deze partijen exploiteren cloud-

kleine klanten hebben, een gecentraliseerd

operators, werd lang gedacht dat het wijd-

datacenters in Azië/Pacific en Noord-Ameri-

systeem de voorkeur heeft om de stroombe-

verbreide gebruik ervan onvermijdelijk was.

ka. Een klein aantal colo’s (in de regio Azië/

veiliging over meerdere afnemers te kunnen

Maar, zo stellen de auteurs: “Tot op heden

Pacific, Europa en Noord-Amerika) verwacht

verdelen. Andere operators hebben zorgen

eveneens het gebruik hiervan te verhogen.”

over kosten en veiligheid met nieuwere batterijtechnologieën die worden gebruikt in ge-

‘‘TOCH ZEGGEN 34 VAN DE

BELEMMERINGEN

37 ONDERVRAAGDE

gere acceptatie waren de vooruitgang in

RESPONDENTEN DAT ZIJ
NIET VERWACHTEN VOOR
2025 MIDDENSPANNING
UPS’EN IN TE ZULLEN
VOEREN’

decentraliseerde benaderingen.

De meest genoemde redenen voor een hoAndere zorgen zijn onder meer:

nieuwe batterijtechnologieën, zoals lithiumion (Li-ion), standaardisatie en - voor colo’s -

- Plaatsing van UPS-systemen in computer-

voldoen aan de eisen van hun (meestal gro-

ruimtes/datahallen, die mogelijk warmte-

te) klanten. Twee respondenten zeggen dat

belastingproblemen in de datahal kunnen

batterijen in de toekomst waarschijnlijk in

veroorzaken en (voor colo’s) waardevolle

servers zullen worden ingebouwd, in plaats

ruimte in beslag kunnen nemen (die anders

van deel uit te maken van een UPS-systeem,

verhuurd kunnen worden).

wat de adoptie van gedistribueerde benaderingen ongetwijfeld zal stimuleren.

- Plaatsing van UPS-systemen in computerruimten/datahallen kan veiligheidsproble-
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Figuur 2. Hoe groot is de kans dat datacenter
operators hogere efficiency-modi gaan gebruiken?

Figuur 3. Hoe groot is de kans dat datacenter
operators remote monitoring gaan invoeren?
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men veroorzaken. Bijvoorbeeld onderhouds-

Toch zeggen 34 van de 37 ondervraagde res-

deze trend voor ten minste de komende vijf

personeel en leveranciers die toegang tot

pondenten dat zij niet verwachten voor 2025

jaar en hoogstwaarschijnlijk zelfs voor de ko-

een datahal nodig hebben maar die de toe-

middenspanning UPS’en in te zullen voeren

mende tien jaar: “Dit komt deels omdat nieu-

gang juist ontzegd wordt vanwege gevoelige

(zie kader ‘Waarom liever geen medium vol-

we ontwikkelingen in UPS-technologieën

IT-workloads, wat mogelijk kan leiden tot uit-

tage UPS?’. De drie die wél denken met dit

doorgaans traag worden vrijgegeven en om-

stel van onderhoud of planningsproblemen.

type UPS aan de slag te gaan hebben daar

relatief langzaam worden geaccepteerd. Veel

drie redenen voor:

operators en colo-klanten zijn wars van verandering, vooral als het gaat om kritische

- Meer onderhoudsproblemen, grotere complexiteit, minder flexibiliteit en grotere ope-

- Minder ruimtebeslag.

rationele problemen.

- Meer afstand mogelijk tussen middenspan-

componenten.”

ning UPS en IT-servers/workload.
MIDDENSPANNING UPS
De meeste gecentraliseerde 3-fasen UPS-

-
Betere ondersteuning voor high-density
computing en fluctuerende loads.

systemen maken gebruik van 400-480 volt.

MINPUNTEN
“In de meeste datacenters worden gecentraliseerde 3-fasen UPS-systemen gebruikt,
maar niet zonder hardnekkige problemen”,

”UPS-systemen die werken op een hoger dan

GECENTRALISEERDE UPS’EN

menen de auteurs. “Veel van deze proble-

gebruikelijk voltage kunnen efficiency-voor-

Gecentraliseerde UPS-systemen zijn al gerui-

men zullen naar verwachting tot (minstens)

delen hebben”, schrijven de onderzoekers.

me tijd erg populair in grotere enterprise da-

2025 duren.”

“Deze middenspanning (medium voltage)

tacenters en colo-faciliteiten (UPS-capaciteit

UPS-systemen werken meestal tussen 6,6 ki-

meer dan 1 MW). “Centralized UPS-systemen

Daarnaast voorzien zij ook nieuwe proble-

lovolt (kV) en 24 kV en zijn zeer efficiënt. Bij

worden doorgaans beschouwd als betrouw-

men (zie figuur 1). De belangrijkste pijnpun-

deze spanning kunnen UPS-systemen de

baarder in vergelijking met modulaire of ge-

ten van operators hebben betrekking op bat-

bouw- en bedrijfskosten van faciliteiten ver-

distribueerde alternatieven, dankzij de enke-

terijen, betrouwbaarheid en veiligheid. “De

lagen omdat elektrische stromen, en dus ver-

le

gecentraliseerde

pijnpunten rond batterijen zijn van invloed op

liezen, lager zijn en kabels een kleinere door-

modellen. In modulaire of gedistribueerde

alle typen datacenters. In ons onderzoek val-

snede (diameter) kunnen hebben. Medium

alternatieven worden verschillende kleine

len productbetrouwbaarheid en veiligheid op

voltage UPS-systemen kunnen de behoefte

statische switches gebruikt, wat betekent dat

als bijzonder verontrustend voor colo-, cloud-

aan begeleidende componenten zoals scha-

fouten zich over hen kunnen verspreiden. Dit

en telecom operators. Prestatie- en output-

kelapparatuur verminderen en kunnen, in

is een zorg voor veel operators van relatief

kenmerken, evenals problemen met service

vergelijking

grote datacenters.”

en inbedrijfstelling, komen ook vaak voor.”

plaatst, bijvoorbeeld in een onderstation of

Gecentraliseerde UPS-systemen zijn ook snel

HOGERE EFFICIENCY MODUS

elektrische ruimte.”

en eenvoudig te implementeren in grote da-

“De meeste gecentraliseerde driefase UPS-

tacenters en hebben vaak de voorkeur wan-

systemen behalen tegenwoordig een effici-

‘VERUIT DE MEEST

neer IT-ruimte naar verwachting snel zal

ëntie van 94% tot 96% in de normale be-

groeien in de loop van de tijd, stellen de au-

drijfsmodus”,

VOORKOMENDE BARRIÈRE

teurs vast. “Ze worden echter door exploitan-

“Economy (eco)-modus verwijdert het dub-

ten niet als goedkoop beschouwd - noch in

bele conversieproces om hogere efficiëntie-

VOOR REMOTE

aanschaf noch in gebruik. En ze zijn zeker niet

niveau’s mogelijk te maken - tot meestal

zonder problemen, aldus de auteurs.

98%. In de afgelopen jaren zijn nieuwe, zeer

met

laagspanningssystemen,

statische

switch

in

verder van computerruimten worden ge-

MONITORING DIE WORDT

stellen

de

auteurs

vast.

efficiënte operationele modi gelanceerd die
Dit type UPS’en zal waarschijnlijk de komen-

verder gaan dan eco-modus. Naast de nor-

GENOEMD ZIJN

de jaren blijven domineren in datacenters

male werking (met gebruik van ongeconditi-

met 1 MW of meer IT-capaciteit, met name

oneerde stroom via de UPS-bypass), kunnen

BEVEILIGINGSPROBLEMEN’

daar waar deze eigendom zijn van onderne-

nieuwere UPS-modi de stroomconversie ac-

mingen en colo’s. De onderzoekers voorzien

tief beheren door de output te conditioneren
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BARRIÈRES VOOR DE ACCEPTATIE VAN MV UPS
• TCO en/of efficiëntie, inclusief hoge initiële kosten en een gepercipieerd gebrek aan
financieel rendement.
en te ondersteunen, maar met minder verlie-

• Scheiding van UPS en belasting. Enkele respondenten geven aan dat het hebben van

zen. Voor gecentraliseerde driefasige UPS-

UPS-systemen (laagspanning) en batterijen zo dicht mogelijk bij de IT-workload een

systemen die alleen IT-belasting ondersteu-

lagere kans op uitval in het distributiepad betekent. MV UPS wordt als een hoger risico

nen (in tegenstelling tot systemen die

beschouwd (vergeleken met laagspannings-UPS) als ze verder van de serverhal worden

mechanische of een combinatie van IT en

geplaatst.

mechanisch ondersteunen), zegt meer dan
de helft (60%) van degenen in onze studie
dat het onwaarschijnlijk is dat ze nieuwere,

• Klanten. Verschillende colo’s zeggen dat hun klanten risicomijdend zijn en dat
middenspannings-UPS voor de meesten als een te hoog risico wordt beschouwd.

zeer efficiënte bedrijfsmodi tegen 2025.” (zie
figuur 2).

• Veiligheidsrisico, inclusief de veiligheidsrisico’s van het omgaan met
hoogspanningsniveaus. Een respondent noemt het risico van strengere wettelijke

BEHEER OP AFSTAND

vereisten in de toekomst, die hun vermogen om MV UPS te gebruiken zouden kunnen

Tenslotte remote monitoring. De onderzoe-

beperken.

kers schrijven: “Sommige UPS-fabrikanten
hebben datagestuurde monitoring services

• Schaalbaarheid. Enkele respondenten zeggen dat hun loads niet groot genoeg zijn om

op afstand gelanceerd die condition-based

een middenspannings-UPS te rechtvaardigen. Een respondent zegt dat dit type UPS niet

onderhoudsdiensten omvatten - of daar

geschikt is voor colo omdat het niet zo schaalbaar is.

plannen voor hebben. In 2025 zeggen de
meeste respondenten in ons onderzoek
(65%) dat hun organisatie waarschijnlijk

• Te nieuw. Respondenten zeggen dat de technologie te nieuw is en daarom als
onbewezen wordt beschouwd.

géén gebruik zullen maken van datagestuurde monitoringdiensten op afstand van de fa-

• Selectie van de leverancier. Sommige respondenten maken zich zorgen over het

brikant (inclusief op condition-based onder-

beperkte aantal leveranciers van dit type UPS-systemen, wat een negatief effect zou

houdsdiensten),

kunnen hebben op de kosten en beschikbaarheid van producten.

noch

voor

hun

core-datacenters (5 MW of meer van IT-capaciteit) noch voor gedistribueerde edge-data-

• Vaardigheden. De behoefte aan erkende middenspanningselektriciens in veel landen en

centers (200 kW of meer IT-capaciteit).” Dit is

de moeilijkheid om een hybride geautoriseerde persoon of stroomconversiespecialist te

weergegeven in figuur 3.

vinden, worden vaak als probleem genoemd.

Veruit de meest voorkomende barrière die
wordt genoemd zijn beveiligingsproblemen,
vooral onder cloud- en enterprise-respon-

“In ons onderzoek wijzen colo-respondenten

partijen zien niet voldoende waarde in condi-

denten. Zij zeggen dat het direct blootstellen

in alle regio’s op bezwaren van klanten, met

tion-based monitoring en beschouwen fy-

van bedrijfskritische apparatuur aan het on-

name in sterk gereguleerde sectoren (bij-

sieke inspectie ter plaatse als een superieure

line portaal van een leverancier (en de cloud

voorbeeld financiën en gezondheidszorg). De

benadering. “Van de 35% in ons onderzoek

van de leverancier) een technisch en com-

voordelen van de technologie wegen niet op

die waarschijnlijk remote monitoring-dien-

mercieel risico vormt. De meeste maken zich

tegen het potentiële verlies aan vertrouwen

sten van de UPS-fabrikant zullen afnemen,

zorgen over technische risico’s, waaronder

bij klanten.”

wordt condition-based onderhoud vaak als

onvoldoende firewall-bescherming en mogelijke cyberaanvallen en ransomware.

effectiever beschouwd dan geplande benaInteressant genoeg geven meerdere geïnter-

deringen. Sommige respondenten zeggen

viewden aan liever hun eigen monitorings-

dat condition-based onderhoud het aantal

systeem te gebruiken om de controle over de

on-site interventies van een systeem moge-

UPS en de data te behouden en risico's te ver-

lijk kan verminderen, waardoor de kans op

mijden van externe blootstelling. Andere

menselijke fouten wordt verkleind.”

■
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DEEL 2 VAN: PUE IS OP ORDE - EN NU VERDER!

DUURZAAMHEID IS MEER
DAN EEN GOEDE PUE
Met de PUE – Power Usage Effectiness – laten we anderen (en onszelf) zien dat we goed bezig zijn met
het efficiënter, en dus energiezuiniger, maken van ons datacenter. Maar wat als het verbeteren van de
PUE eindig is, en dat die PUE inmiddels eigenlijk best wel OK is? Mijn Russische collega’s Anna Amzarakova, Max Amzarakov en Rafael Sukhov tonen in een wetenschappelijk artikel de stand van zaken van
de PUE en geven bovendien aan wat er daarna en daarnaast nog valt te besparen. En dat is niet alleen
veel, maar is bovendien juist goed te realiseren in bestaande datacenters.

In het eerste deel van de bewerking van hun artikel ‘PUE is op orde -

Onderstaande cijfers zijn ontleend aan een onderzoek dat in 2009 is

en nu verder!’ werd duidelijk dat we de PUE op orde hebben en dat

uitgevoerd door medewerkers van de University of California. Bij de in

verdere verlaging alleen nog is te verwachten van nieuwe, zuiniger,

dat onderzoek gepresenteerde verdeling wordt geen rekening gehou-

datacenters en oude, minder zuinige, datacenters die worden uitgefa-

den met het verlies aan transformatie en koeling. Moderne kracht-

seerd. In dit tweede en laatste deel kijken we naar andere mogelijkhe-

bronnen hebben een efficiëntie tot 93%. In de berekening wordt het

den om te besparen op het energiegebruik in datacenters.

verbruik voor transformatie en koeling gesteld op 20 W.

Uit het vorige deel van dit artikel (dit eerste artikel is op de website

Het totale serververbruik, rekening houdend met de verliezen van de

van DatacenterWorks op 25 mei 2020 en is ook opgenomen in de juni

voeding en koeling, is gelijk aan 180 W (zie tabel 1).

2020-editie van het magazine) blijkt dat de PUE in feite een maat is
voor hoe zuinig een datacenter ‘niet-nuttige’ energie gebruikt. Als we

Zelf onderhouden wij een high-load informatiesysteem dat user re-

daarnaast constateren dat de PUE in veel datacenters ‘best wel op

quests van het Russische internet verwerkt. Het systeem is voorzien

orde is’, dan moeten we verdere besparingen dus zoeken in het ‘nut-

van geografisch verdeelde N+N-redundantie in twee datacenters. Ge-

tige’ energiegebruik. Met andere woorden: de IT-equipment.

middeld over het jaar is het gebruik van de servercapaciteit (utilisatie)
door één site niet meer dan 15%. Onder utilisatie wordt het ‘nuttig

ENERGIEVERBRUIK VAN DE SERVER
Laten we eens kijken hoe de ‘nuttige’ energie – die in servers dus wordt gebruikt.

Tabel 1. Elektrische-energieverdeling van servercomponenten.

COMPONENT		

VERBRUIK (W)

VERBRUIK (%)

Processor			115		63,89%
De belangrijkste energieverbruiker in de server is de centrale proces-

RAM-geheugen		15		8,33%

sor. De capaciteit van de CPU is verantwoordelijk voor ongeveer 60%

Hard disks		24		13,33%

van het totale stroomverbruik van de server. In de server, evenals in

Netwerk-dataverkeer

het datacenter, is er ook verlies van elektriciteit door transformatie,

Koeling			8,87		4,93%

transmissie en warmteafvoer.

Power unit		11,13		6,18%

5		 2,78%

Overig			1		0,56%
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werk’ binnen een server verstaan: gegevensverwerking en -over-

SIC-METHODE LIVE IN BYTESNET ROTTERDAM

dracht.

WCooliT Nederland participeert in het LEAP-project van de
Amsterdam Economic Board, https://amsterdameconomicboard.

NUTTIG EN NIET-NUTTIG WERK

com/tag/leap. Een coalitie van bedrijven en overheden uit de

Volgens verschillende studies en publicaties varieert het gemiddelde

Amsterdamse datacenterketen die de afgelopen maanden een

gebruik van de rekenkracht van serverapparatuur van 2 tot 4% tot 20

energiebesparing gerealiseerd hebben van 10 procent, door

tot 30%. Met andere woorden, voor ‘nuttig werk’ wordt ongeveer 10

dataservers, zonder prestatieverlies, in de ‘spaarstand’ te laten

tot 20% van het totale stroomverbruik van server gebruikt. Tegelijker-

draaien.

tijd betekent dat echter dat een server dus voor 80-90% energie ver-

WCooliT en Certios hebben daarvoor haar ontwikkelde

bruikt voor ‘niet-nuttig werk’.

meetmethode op serverniveau – Server Inefficiëntie Coëfficiënt

Moderne serverplatforms en -processoren hebben verscheidene ma-

(SIC) – en op datacenterniveau – Datacenter Inefficiëntie

nieren om het energieverbruik te verminderen bij stand-by en bij lage

Coëfficiënt (DIC) geleverd.

utilisatie. Zonder in te gaan op de details en specifieke doeltreffend-

De SIC-methode wordt nu als eerste toegepast in de live-

heid, kunnen we met een rekenvoorbeeld kijken wat er mogelijk valt

omgeving van datacenter Bytesnet Rotterdam.

te besparen.
REKENSOMMEN
Stel dat om het economische effect te berekenen het verminderen

stroomverbruik toonde 123W verbruik bij 100% gebruik en 49W ver-

van het stroomverbruik alleen mogelijk is voor de processor (CPU) en

bruik bij inactiviteit. In dit geval is de vermindering van het serverver-

dat de server niet volledig kan worden uitgeschakeld. Laten we een

bruik een percentage van 60%. De berekende waarde van een verla-

simulatie maken van het stroomverbruik van de server, met een ver-

ging van het verbruik met 36% lijkt dus nog bescheiden.

laging van het stroomverbruik van de processor met 20 en 50% door
tijdens het ‘niet-nuttige werk’ van de processor de server het energie-

EFFECT VAN PUE-VERBETERING EN SERVER-IDLE OPTIMALISATIE

gebruik te laten verminderen (tabel 2).

Volgens The Uptime Institute is het gemiddelde van de PUE over de
afgelopen vijf jaar verbeterd van 1,64 naar 1,58.

Het gaat hier dus om besparing op energiegebruik zonder dat iets aan

In het in deel 1 van dit artikel gegeven datacenter-voorbeeld is het

het ‘nuttig werk’ van de servers wordt afgedaan.

gemiddelde verbruik van IT-apparatuur 1000 kWh per uur. In het geval

Volgens de eisen van de Environmental Protection Agency (EPA) voor-

dat PUE = 1,64 verbruikt het datacenter 1640 kWh per uur en in het

zien fabrikanten van servers hun apparatuur van energiebesparings-

geval van PUE = 1,58 - 60 kWh minder. Jaarlijkse besparingen als ge-

technologie en verstrekken ze gegevens over het effect ervan.

volg van een verbetering van de PUE met 3,7% zullen ¤36.800 bedragen.

We hebben de zogeheten ‘Hewlett Packard server energy consumption calculator’ gebruikt om de aannamen die gemaakt zijn in tabel 2

Rekening houdend met een belasting – ‘nuttig werk’ – van IT-appara-

over de verlaging van het elektriciteitsverbruik te vergelijken en te

tuur van 20%, zal de totale tijd in een jaar in ‘actieve modus’ 1752 uur

verifiëren. De berekening is uitgevoerd in de serverconfiguratie met

zijn en in rusttijd 7008 uur.

een 8-core processor en vier 300GB SAS-schijven. Berekening van het
In de actieve modus bedraagt het
 stroomverbruik van IT-apparatuur

Tabel 2 Vermindering van energiegebruik van server in inactieve modus (idle).

COMPONENT		

VERBRUIK (W)

20% REDUCTIE (W)

1000 kWh per uur. In de inactieve modus zal het
50% REDUCTIE (W)

Processor			115		92		58
RAM-geheugen		15		15		15
Hard disks		24		24		24
Netwerk-dataverkeer

5		 5		 5

Koeling			9		8		6
Power unit		11		10		7
Overig			1		1		1
TOTAAL SERVER-VERBRUIK

180		155		116

AFNAME IN SERVER-VERBRUIK

0%		

14%		

36%

stroomverbruik van IT-apparatuur 100% zijn bij
afwezigheid van energiebesparende technologieën, 86% als het mogelijk is om het stroomverbruik van de inactieve processor met 20% te
verminderen, en 74% als het mogelijk is om de
stroom van de inactieve processor te verminderen met 50%.
De berekeningsresultaten bij het verminderen
van het stroomverbruik van de processor in inactieve modus met 20% en 50% worden weergegeven in tabel 3.
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						0%

20%

IT in actieve modus (20% utilisatie)

(uur)			1.752

IT in inactieve modus (20% utilisatie)

(uur)			7.008

50%

IT actief				(kWh x 1.000)

1.752

1.752

1.752

IT inactief				(kWh x 1.000)

7.008

6.031

4.518

(kWh x 1.000)

8.760

7.783

6.270

1,58

1,58

IT totaalverbruik			

Data Center PUE					1,58
Datacenter totaal elektriciteitsverbruik (kWh x 1.000)

13.841

12.297

9.907

BESPARING, PERCENTAGE				0,00%

11,15%

28,42%

BESPARING, GELD					¤0

¤108.080 ¤275.380

Tabel 3. Jaarlijkse vermindering energieverbruik van servers in inactieve modus (idle).

Een vermindering van het elektrische stroomverbruik van de proces-

door nieuwe energiezuinige faciliteiten, maar dat kost tijd. Rigoureus

sor met 50% in inactieve modus levert een elektriciteitsbesparing op

verbeteren van bestaande datacenters is lastig, omdat factoren als

die vergelijkbaar is met die van een halvering van het energiegebruik

luchtzuiverheid, temperatuur, vochtigheid die voor het ‘welbevinden’

van de ondersteunende technische systemen zoals berekend in deel 1

van de IT-apparatuur nodig zijn, directe koeling met buitenlucht niet

van dit artikel.

makkelijk mogelijk maken.

De totale besparing van het verminderen van het processorverbruik in

Het verminderen van het stroomverbruik van IT-apparatuur in niet-

inactieve modus en de verbetering van energie-efficiëntie van techni-

actieve modus biedt echter een verder energiebesparingspotentieel

sche systemen zijn weergegeven in figuur 1.

dat vergelijkbaar is met de inspanningen die we tot nu toe in het verbeteren van de PUE hebben gestopt.

De totale besparing als gevolg van een verlaging van het stroomverbruik van de processor in inactieve modus met 50% en een verhoging
van de efficiëntie van technische systemen (een factor 8) zal 57%

Figuur 1. Totale besparingen.

bedragen.
CONCLUSIE
Moderne server-hardware kan het energieverbruik in inactieve modus
aanzienlijk verminderen. Gegevens over het stroomverbruik van ITapparatuur in het datacenter laten echter zien dat het momentane
verbruik niet meer dan 10% varieert gedurende de dag, week of
maand. Dit kan iets zeggen over de inefficiëntie van het beheer van
het stroomverbruik van de server, met name dat de ingebouwde
energiebesparingsmogelijkheden van de hardware nog onvoldoende
worden benut. Zorg om een mogelijke invloed van die energiebesparingsmodi op het functioneren van de IT-systemen – ‘bij twijfel niet
inhalen…’ – zou daaraan ten grondslag kunnen liggen, maar dat viel
buiten dit onderzoek.

MEER WETEN?

Ondanks het feit dat de best presterende datacenters zeer hoge waar-

Anna Amzarakova, Max Amzarakov en Rafael Sukhov

den voor energie-efficiëntie laten zien, blijft het gemiddelde niveau

schreven eerder het artikel “Power Usage Effectiveness

van energie-efficiëntie op een redelijk hoog niveau: PUE = 1,58. Verbe-

of the data center as a combination of engineering and IT

tering moet vooral komen van het vervangen van oudere datacenters

infrastructure” dat verschenen is in het wetenschappelijke
tijdschrift ‘Instruments and Systems: Monitoring, Control, and
Diagnostics’, nummer, 2019.
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MARK BOEREN VAN PATHEMA:

‘CIRCULAIR OMGAAN MET
WATER VOOR DATACENTERS
HEEL GOED MOGELIJK’
Pathema levert innovatieve oplossingen voor duurzame waterbehandeling en signaleert
steeds meer aandacht voor de watertransitie vanuit de datacentersector. Mede-eigenaar
Mark Boeren: “Water is een schaars goed, waar we verantwoord mee om moeten gaan.”

De oplossingen van Pathema zijn gericht op circulaire koelwaterbehandeling. “In een waterrijk land als Nederland klinkt het misschien
vreemd”, vertelt Mark Boeren, “maar je ziet dat het watertekort toeneemt. Het is jammer dat we drinkwater gebruiken om datacenters te
koelen, terwijl er circulaire oplossingen zijn voor duurzame watervoorziening.”
In de IT-sector worden circulaire koeloplossingen daarom steeds belangrijker. Droog koelen is een optie, maar verbruikt meer energie dan
natte koeling. Om het gebruik van drinkwater terug te dringen, zijn er
andere oplossingen. Pathema hielp al eerder datacenters aan circulaire
koelwaterbehandeling. Het verhoogde daarmee zelfs de redundantie
door ervoor te zorgen dat meerdere soorten water beschikbaar zijn

LAGE INVESTERING

om mee te koelen, zoals oppervlaktewater, afvalwater en regenwater.

De investering voor een overstap naar circulair koelen is relatief laag.

“Als je onze koeloplossingen vergelijkt met conventionele systemen,

Pathema levert plug and play-oplossingen vanaf 100.000 euro. “En in

dan gebruiken we minimaal vijftien tot maximaal zestig procent min-

de meest extreme gevallen loopt dat op naar 500.000 euro. Meestal

der water. Bovendien vermindert het gebruik van chemicaliën met

wordt die investering al binnen drie jaar terugverdiend”, weet Boeren.

100% en het gebruik van drinkwater tot 98 procent. ”

“Daarnaast bieden we full-operational lease aan, waarmee klanten
volledig worden ontzorgd. De maandelijkse kosten hiervan liggen la-

VAN VERBRUIKER NAAR LEVERANCIER

ger dan de chemicaliën- en drinkwaterkosten die nodig zijn voor een

Volgens Boeren kunnen datacenters met een circulair systeem zichzelf

chemische zuiveringsoplossing. Bovendien kunnen onze systemen

evolueren van watergebruiker naar waterleverancier. “Datacenters

ook worden geplaatst in een operationeel datacenter: ruim 80 procent

hebben vaak behoefte aan een grote restcapaciteit, ook qua water. Als

van onze klanten is retrofitter.” Uiteindelijk wil Pathema naar een mo-

zij in de buurt van een waterzuivering zitten, kunnen zij deze overca-

del waar datacenters van afvalwater koelwater gaan maken. “Met de

paciteit in warme perioden inzetten voor de waterbehoefte van bij-

mogelijkheden van nu kan dat ook. Eigenlijk slaat het nergens meer op

voorbeeld de landbouw. Hierdoor worden datacenters een deel van de

om drinkwater in een koeltoren te pompen. We hebben echter nog

oplossing.”

veel werk te doen om dat te bewerkstelligen.”

■
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IT-WORKLOADS ‘DRAAIEN’ WAAR DUURZAME ENERGIE VOLOP BESCHIKBAAR IS

GOOGLE VERWERKT IT OP
LOCATIES MET VEEL
CO2-NEUTRALE ENERGIE
Duurzaamheid wordt voor datacenters steeds belangrijker. Google kiest een aanpak
waarbij IT-workloads daar worden verwerkt waar een overvloed aan CO2-neutrale
energie beschikbaar is.

Interessant aan de aanpak van Google is dat zij die workloads

verplaatsen van datacenter naar datacenter, vaak voor slechts enkele

dynamisch kunnen verplaatsen. Het Is dus niet zo dat enkel en alleen

uren, waar voldoende CO2-neutrale energie voorhanden is.

gekeken wordt naar de locatie van datacenters, maar ook naar de
variaties in de beschikbare energie die voor datacenters beschikbaar

Daarmee speelt Google een belangrijke rol in een discussie die pas

is. Google heeft nu de technologie gereed om IT-workloads te

sinds kort op gang lijkt te komen bij colocatie-datacenters maar
bijvoorbeeld ook gemeentelijke overheden. Daarbij speelt de vraag
wat eigenlijk de vestigingseisen moeten zijn die we aan datacenters

‘DAARMEE SPEELT GOOGLE EEN

stellen. Tot voor kort was vooral een goed verbinding met Internet

BELANGRIJKE ROL IN EEN DISCUSSIE DIE

daar de beschikbaarheid van energie bij. Inmiddels kunnen we daar

PAS SINDS KORT OP GANG LIJKT TE

gewenste locatie eventuele restwarmte door andere partijen kan

KOMEN BIJ COLOCATIE-DATACENTERS

beschikbaar is, is inmiddels een punt van aandacht.

MAAR BIJVOORBEELD OOK GEMEENTELIJKE

Google voegt hier nu een nieuwe dimensie aan toe. Intern spreken zij

OVERHEDEN’

daar ‘draaien’ waar dit vanuit het standpunt van het terugdringen van

Exchanges een belangrijke eis van datacenter operators. Later kwam
nog wel enkele eisen aan toevoegen. Bijvoorbeeld de vraag of op de
worden afgenomen. Maar ook de vraag of voldoende water

van ‘carbon-aware computing’. Met andere woorden: IT-workloads
CO2-uitstoot het gunstigs is. Dat deed men in eerste instantie door in
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de tijd te schuiven met compute-taken. Hierbij werden sommige taken

van regio’s gelden. Sommige beelden of videos mogen uit privacy-

een tijdje uitgesteld totdat de CO2-omstandigheden gunstiger waren.

overwegingen nu eenmal niet een bepaald gebied verlaten. Ook dit

Bijvoorbeeld omdat er dan voor een bepaald datacenter meer wind-

soort aspecten zijn door Google in deze aanpak verwerkt.

■

of zonne-energie beschikbaar was.
Daar voegt men nu een tweede optie aan toe: het verplaatsen van

Advertentie

complete IT-workloads. De systematiek die Google heeft ontwikkeld,
gaat uit van een verwachting ten aanzien van de beschikbare CO2neutrale energie. Men kijkt hierbij naar voorspellingen per uur. Op
basis van deze verwachtingen verplaatst men die IT-taken die ook
daadwerkelijk verplaatsbaar zijn naar een datacenter waar de CO2omstandigheden het meest gunstig zijn.
Google gaat deze aanpak nu inzetten voor zogeheten ‘media
processing’-taken. En dan met name voor YouTube, Photos en Drive.
Complicerende factor hierbij zijn uiteraard de privacywetten die in tal

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
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TELECOMSECTOR WERKT AAN BREDE CERTIFICERING VAN GLASVEZEL-TECHNICI
KPN, VodafoneZiggo, Eurofiber, DELTA Fiber, T-Mobile Nederland, Open Dutch Fiber,
branchevereniging NLconnect en stichting SECT hebben de intentie uitgesproken om te
komen tot een branchebrede certificering voor FttX glasvezelprofessionals.
Voor de komende jaren wordt een zeer grote

de zich snel ontwikkelende digitale econo-

tificering voor FttX glasvezelprofessionals. De

verdere groei van FttX-verbindingen voor-

mie. De coronacrisis heeft de digitalisering

partijen spreken nu de intentie uit om de

zien, bij uiteenlopende aanbieders. Ook

versneld en glasvezel maakt een onstuitbare

krachten te bundelen in een branchebrede

neemt het belang van onderhoud van be-

opmars door als transmissiemedium binnen

FttX certificeringsboard. Deze werkt een on-

staande glasvezelverbindingen de komende

deze vitale infrastructuur. Netwerkeigenaren,

afhankelijke, objectieve en integere certifice-

tijd verder toe.

aannemers en andere leveranciers garande-

ring uit, waarmee technici hun vakbekwaam-

Andriessen:

ren aan eindgebruikers een hoge kwaliteit

heid kunnen aantonen. De certificaten zullen

‘Een branchebrede certificering is instrumen-

van connectiviteit door efficiënte uitrol van

zijn gericht op basisvaardigheden die nood-

teel om de kwaliteit van nieuwe en bestaan-

nieuwe netwerken, upgrades van netwerken

zakelijk zijn voor de planning, het ontwerp,

de glasvezelnetwerken te borgen. En we re-

en door gebruik van hoogwaardige compo-

de aanleg, het onderhoud en het beheer van

gelen meteen dat technische medewerkers

nenten en materialen. Om dat ook in de toe-

FttX glasvezelnetwerken. Fiber to the x (FttX)

voor hetzelfde werk met één certificaat bij

komst te kunnen blijven bewerkstelligen zijn

is de algemene term voor een op glasvezel

verschillende opdrachtgevers terecht kun-

in toenemende mate technici nodig met de

gebaseerde aansluiting van een locatie. De

nen’.

juiste en eenduidige competenties.

partijen streven ernaar dat ook aannemers

Een toekomstvaste breedband-infrastructuur

Vanaf het voorjaar van 2020 heeft de tele-

deel gaan uitmaken van de certificerings-

en hoogwaardige digitale toepassingen zijn

comsector daarom met elkaar verkend of en

board.

van levensbelang voor onze maatschappij en

hoe zij kan komen tot een gezamenlijke cer-

NLconnect-directeur

Mathieu

■

YELLOW DUCT NODIG?
UIT VOORRAAD LEVERBAAR

DUS MELD JE PROJECT VAST AAN OP

INFONL@M-H.BIZ
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NIEUWE LABELS BIEDEN GESTANDAARDISEERDE DATACENTERIDENTIFICATIE
De uptime-verwachtingen voor datacenters zijn hoog. Er hangen immers belangrijke diensten van af. Om
zo weinig mogelijk risico te lopen dat een verkeerde kabel wordt losgekoppeld, is het belangrijk dat racks,
servers en kabels met gestandaardiseerde, duidelijke en betrouwbare labels worden geïdentificeerd.
Het datacenter van een grote autofabrikant

kele stappen op hun laptop, smartphone of

ven en helpen zo fouten bij de kabelpatching

maakt gebruik van een gestandaardiseerde

tablet te ontwerpen en te personaliseren. De

te vermijden, alsook de uptime en het dienst-

identificatiemethode met kwaliteitslabels

ontwerpen kunnen met de draagbare BMP61

verleningsniveau van het datacenter te ver-

om stilstand te helpen vermijden en een

Labelprinter van Brady makkelijk afgedrukt

hogen. Het ontwerpen, printen en aanbren-

hoog dienstverleningsniveau te ondersteu-

worden tijdens het lopen tussen de rekken,

gen van labels verloopt ook zeer praktisch en

nen.

of ze kunnen in grotere aantallen gegroe-

is makkelijk te standaardiseren.

peerd afgedrukt worden met een op de loca-

Wie kabels op een efficiënte en correcte ma-

LABELS DIE BLIJVEN KLEVEN

tie geïnstalleerde compacte BradyPrinter

nier identificeert of labelt kunt u toegevoeg-

Brady stelde daarom zijn B-425, B-427 en

i7100 Industriële labelprinter.

de waarde creëren. Door gebruik te maken

B-461 labels voor. Deze zijn gemaakt met be-

Brady heeft ook ter plaatse advies gegeven

van best practices kunnen uw bedrijf en uw

hulp van industriële substraten en kleefstof-

ter ondersteuning van de standaardisering

klanten genieten van meer efficiëntie, winst-

fen. Ze zijn specifiek ontworpen om te blijven

van de labels en van de datacenteridentifica-

gevendheid en klantentevredenheid. Correct

kleven op gebogen oppervlakken zoals de

tiemethode van de klant.

gelabelde systemen zijn voor iedereen een

UTP- en andere kabels die in datacentra wor-

goede zaak – installateurs en externe part-

den gebruikt.Daarnaast bieden Brady Work-

FOUTEN BIJ PATCHING VERMIJDEN

station-apps voor labelontwerp technici de

De nieuwe labels en identificatieoplossingen

mogelijkheid om nieuwe labels in slechts en-

blijven aan de kabels en componenten kle-

g
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g
binnen
datacenters
en serverruimtes vertrouwen
ij
ksteeds meer op uptime en redundantie. Snelheid, zekerheid,
v
g
g
veiligheid, kennis en kunde zijn dan ook zaken die voorop staan
n s
n
s
bij de bouw of onderhoud
van de netwerk infrastructuren binnen de
clusters
die
grote
hoeveelheden
data te verwerken krijgen. De juisi
s te materialen waarborgen de zekerheid en snelheid van een veilige
m
n
kabel infrastructuur. Een ﬂexibel, eenvoudig te installeren en goed
te combineren kabelgotensysteem past binnen deze ﬁlosoﬁe.
Het systeem is volledig recyclebaar (cradle to cradle) dus duurzaam
ontwerpen én duurzaam produceren. Door te kiezen voor dit systeem
is het datacenter klaar voor de toekomst.

Alle elementen kunnen vast of los geklikt worden middels een ingenieus sluitsysteem. Dit bespaart installatiekosten en tijd. Met behulp
van beschikbare verloopstukken is dit gele kabelgootsysteem ook
goed te combineren met andere merken goot. Ideaal om bestaande installaties veilig en snel te onderhouden en uit te breiden.
Onze productspecialisten geven installateurs graag training voor
optimaal en efﬁciënt gebruik bij montage. Op zoek naar een efﬁciënt,
snel, schaalbaar en veilig te installeren kabelgootsysteem?

Meer informatie:

MULDER-HARDENBERG.COM

01/07/2021 15:43
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PROFESSIONELE
SCHOONMAAK
VOORKOMT STORINGEN
Dat het goed en regelmatig schoonmaken van datacenters belangrijk

hoping en andere vervuiling een negatieve invloed hebben op de da-

is voor het optimaal functioneren van de aanwezige hardware is een

tacenteromgeving. RIFCO heeft daarom het zogeheten twee-fasen

algemeen bekend feit. Vuil en met name een te hoge stofbelasting,

schoonmaakprogramma voor datacenters ontwikkeld. Hierbij worden,

zijn immers vaak potentiële veroorzakers van storingen aan appara-

met een kortere interval tussen twee reinigingen, cruciale onderdelen

tuur in de patchkasten.

in datacenters vaker schoongemaakt zonder dat dit tot een kostenverhoging leidt.

(FIJN)STOFDEELTJES

Om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van de reiniging aan de juiste

(Fijn)stofdeeltjes bevinden zich overal: van de betonnen ondervloer tot

eisen voldoet, wordt na afloop van de reiniging de concentratie van

de computer(boven)vloer, van de bekabeling tot de kabelgoten en van

(fijnstof)deeltjes gemeten om zodoende de luchtzuiverheid te bepalen

de racks in patchkasten tot inventarisdelen. De kwaliteit van de

op basis van de ISO 14644-1 / klasse 8. Ook het meten van de

schoonmaak in het datacenter is niet alleen belangrijk voor de data-

ESD-veiligheid van de computervloer en de luchtvochtigheid kunnen

centerbeheerder, maar ook voor eindklanten die het optimaal functio-

nauwkeurig worden uitgevoerd.

neren van de hardware aan het datacenter hebben toevertrouwd.
Schoonmaken van datacenters is bij uitstek specialistisch werk. We

OPTIMALE HYGIËNE

hebben hier namelijk te maken met de aanwezigheid van kostbare en

Toetsenborden en muizen zijn vaak bronnen van vervuiling. Vandaar

essentiële hardware die belangrijk is voor de continuïteit van de be-

dat RIFCO eveneens de mogelijkheid biedt om de hardware op de

drijfsprocessen binnen vele organisaties.

werkplekken van het datacenter veilig en effectief schoon te maken.
Zelfs het leveren van afwasbare hygiëne-toetsenborden en muizen

Tegelijkertijd zal bij het reinigen van datacenters rekening moeten
worden gehouden met (de gevaren van) Electro Static Discharge (ESD)
en de luchtvochtigheid. Optimale klimatologische en hygiënische omstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid,
de mate van stofbelasting en afwezigheid van vuil dragen daarom bij aan de
bedrijfszekerheid van elk datacenter.
Professionele reiniging van datacenters
vraagt dan ook om een mix van kennis,
ervaring, professionaliteit en de juiste
toepassing van werkmethodieken en
het gebruik van ESD-veilige producten.
TWEE-FASEN SYSTEEM
Stofbelasting is een groot gevaar voor
elk datacenter. Als de tijdsduur tussen
twee reinigingen te lang is, kan stofop-

behoort tot de mogelijkheid.

n

28

DCW JULI
NIEUWS

ONDERZOEK ANALISTEN GLOBALDATA NAAR HIGH PERFORMANCE COMPUTING:

TOENEMEND GEBRUIK VAN
HPC IN EDGE-FACILITEITEN
ONTLAST DATACENTERS
De tijd dat HPC enkel en alleen door universiteiten en multinationals werd toegepast
is duidelijk voorbij. Uit onderzoek van GlobalData blijkt dat steeds meer - zeg maar
- ‘gewone’ bedrijven kiezen voor HPC als manier om grote CAD-programma’s toe te
passen, AI aan hun producten toe te voegen of grote business intelligence-analyses in
te zetten. Met flinke gevolgen voor de datacenterinfrastructuur van deze bedrijven.
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‘HIERDOOR KUNNEN
OOK BEDRIJVEN DIE
FINANCIEEL NIET DE
MIDDELEN HEBBEN OM
EEN EIGEN DATACENTER
TE BOUWEN TOCH VAN
HPC-FACILITEITEN
GEBRUIK MAKEN’
High performance computing (HPC) draait in

onderzoek en ontwikkelingsbudget in de

toenemende mate in de cloud of in edge-fa-

hiervoor benodigde technologie steken.

ciliteiten. Hierdoor neemt de afhankelijkheid
van de lokale datacenterinfrastructuur af en

Oracle, IBM, HPE, Intel en Microsoft waren de

komt HPC voor steeds meer bedrijven binnen

afgelopen tien jaar de grootste aanvragers

bereik. Hierdoor kunnen ook bedrijven die

van patenten op het gebied van HPC. In 2020

financieel niet de middelen hebben om een

was het aantal toegekende HPC-patenten

eigen datacenter te bouwen toch van HPC-

liefst 713% hoger dan in 2010. Een substanti-

faciliteiten gebruik maken, zegt GlobalData.

eel deel van deze groei vindt plaats in de
cloud.”

VEEL PATENTAANVRAGEN
Het rapport van GlobalData luistert naar de

ALGEMEEN BESCHIKBAAR

naam

-

HPC was vroeger het domein van onder-

Thematic Research’. Uit dit onderzoek blijkt

zoeksafdelingen aan universiteiten, oliecon-

dat alle grote cloud providers, waaronder

cerns of het leger. Ondanks zijn tekortkomin-

AWS, Google en Microsoft Azure, het afgelo-

gen, heeft cloud computing de toegang tot

pen decennium fors hebben geïnvesteerd in

deze technologie voor veel nieuwe gebrui-

HPC services. Deze faciliteiten zijn inmiddels

kers mogelijk gemaakt. Het rapport van

volwassen en worden volop via de cloud

GlobalData voorspelt dat het proces van ont-

aangeboden.

koppeling van lokale datacenters waarschijn-

‘High-Performance

Computing

lijk zal doorgaan, aangezien de technologie
Toonaangevende HPC-spelers rapporteren

nu aan de edge wordt ingezet. De voordelen

jaarlijkse groeipercentages met dubbele

van edge computing zijn verbeterde presta-

cijfers waarbij eerder een toename van 20

ties, lage latency en kostenbesparingen.

procent dan van 10 procent wordt bedoeld.
Daarmee groeit HPC-vanuit-de-cloud veelal

HOOGWAARDIGE VERWERKINGSKRACHT

sneller dan hun meer algemene cloud-activi-

Oliveira voegt toe: “HPC die in de edge wordt

teiten.

ingezet, kan hoogwaardige verwerkingskracht brengen in sectoren zoals de detail-

GROEITREND IN HPC

handel, live entertainment en gaming, waar

Filipe Oliveira, senior analist bij GlobalData

gegevens moeten worden verwerkt in de

zegt: “De groeitrend in HPC zal zich waar-

buurt waar ze worden gegenereerd om la-

schijnlijk in het volgende decennium voort-

tency te minimaliseren.”

zetten, aangezien cloud-aanbieders veel
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HET 4DCOOL-PROJECT:

EEN DIGITAL TWIN VOOR
DE TEMPERATUUR OP ZAAL
Tijdens een eind juni door DatacenterWorks georganiseerde expertsessie over digital twins kwam
ook het 4DCOOL-project ter sprake. Dit project speelt in op het feit datacenter managers vaak onnodig
hoge kosten maken voor koeling, omdat ze niet goed kunnen zien wat de temperatuurverdeling in
de zaal is. 4DCOOL levert het inzicht waarmee de operator de koeling optimaal kan afstellen zonder
dat ergens hotspots ontstaan.

4DCOOL is feitelijk een continu draaiend com-

kunnen gebruiken om de koeling steeds opti-

om 4DCOOL een mooie aanvulling is op de

putermodel van de temperatuur en de lucht-

maal af te regelen. Ook als bijvoorbeeld de

DCIM-portfolio van ATS-Global: “Tempera-

stromen in een zaal. Het model wordt live

verdeling van de rekenlast over de racks ver-

tuur is voor de meeste operators een ongrijp-

gevoed met data van temperatuursensoren.

andert. Operators kunnen in een virtuele om-

baar iets. Je meet het alleen vlak bij de ser-

Die sensordata zorgt ervoor dat het compu-

geving ‘spelen’ met de plaatsing van nieuwe

vers, maar je weet meestal niet of je ook met

termodel continu nauw aansluit bij de werke-

servers of aanpassingen doen in de tegels. Of

minder of andere koeling toe kan. In de prak-

lijke situatie op zaal. Het vormt daarmee een

nagaan wat het effect zal zijn als bepaalde

tijk wordt er daarom veel te hard gekoeld.

betrouwbare afspiegeling - een ‘digital twin’

CRACS harder of zachter worden gezet.

Zeker in situaties waarbij de vermogens over

- van de echte temperaturen op iedere plek

de tijd variëren. Zoals bijvoorbeeld in colocaVOORDELEN VOOR HET DATACENTER

tion datacenters of in datacenters waarin

4DCOOL wordt op de markt gebracht door

High Performance Computing (HPC) bereke-

CONTINU MEEDRAAIEND MODEL

een consortium waarin ATS-Global (het voor-

ningen gebeuren. Doordat 4DCOOL visueel

Het voordeel van zo’n continu meedraaiend,

malige Perf-IT) een belangrijke speler is.

laat zien waar je te veel koelt, kun je veel ge-

betrouwbaar model is dat de operators het

Martin Matse van ATS-Global licht toe waar-

richter koelen. En je kunt meteen zien wat de

op zaal.

gevolgen zijn als je iets aan de instellingen
wijzigt.”

‘HET NADEEL DAARVAN IS DAT ZE NIET GOED KUNNEN

ANDERE OPLOSSINGEN

OMGAAN MET GROTERE VERANDERINGEN, ZOALS

Hoe verhoudt 4DCOOL zich met andere op-

HET BIJPLAATSEN VAN RACKS OF HET VERANDEREN

daar kan Matse met zijn kennis van de markt

VAN DE TEGELS’

vallen wordt er eenmalig een model ge-

lossingen om koeling te optimaliseren? Ook
het nodige over zeggen. “In de meeste gemaakt. Dat gebeurt tijdens de ontwerpfase
als ook de koeling wordt ontworpen. Maar
daarmee kun je natuurlijk niet inspelen op de
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MARKTINTRODUCTIE
Het product bevindt zich nog in de bèta-fase.
Het is bij twee datacenters met succes uitgeprobeerd, maar voordat het voluit op de
markt gebracht wordt, willen de ontwikkelaars graag nog één of twee commerciële
pilots doen. Matse: “We gaan dan voor kostprijs werken, maar vragen omgekeerd wel
actieve ondersteuning van de opdrachtgever
om ons te helpen om het laatste stukje ontactuele situatie op de zaal. De kracht van
4DCOOL is juist dat het model voortdurend
aansluit bij het huidige omstandigheden.”
“Verder zijn er tegenwoordig oplossingen op
basis van kunstmatige intelligentie. Die leren
automatisch hoe de zaal reageert op veranderingen in de belasting en de koeling. Het
nadeel daarvan is dat ze niet goed kunnen

‘EEN DIGITAL TWIN DRAAIT

wikkeling te doen om tot een marktwaardig

MET ÉÉN OF MAXIMAAL

de opdrachtgever vragen om mee te denken

TWEE WEKEN

die we ongetwijfeld nog tegenkomen. En om

DOORLOOPTIJD’

ten als de pilot een succes wordt.”

product te komen. Dat houdt in dat we van
over oplossingen voor praktische problemen
ons te helpen om het systeem te promo-

omgaan met grotere veranderingen, zoals
het bijplaatsen van racks of het veranderen

SAMENWERKING

van de tegels. Bij zo’n verandering moet het

4DCOOL is ontwikkeld door een sa-

systeem weer opnieuw gaan leren. En bo-

menwerkingsverband van een viertal

vendien weet je nooit helemaal hoe zo’n sys-

bedrijven en TNO. Die laatste was de

teem tot zijn adviezen komt; je leert er dus

initiatiefnemer en leverde een van de

zelf weinig van. Doordat 4DCOOL je inzicht

belangrijkste algoritmen om het model

geeft in de dynamiek op zaal, kun je ook

te combineren met de sensordata.

ideeën opdoen voor structurele verbeterin-

Naast TNO en ATS-Global hielpen drie

gen.”
digital twin draait met één of maximaal twee
SNEL EN GOEDKOOP

weken doorlooptijd. We hebben een eenvou-

De term ‘digital twin’ roept bij veel mensen

dige licentiestructuur, waarbij je eenmalig

een beeld op van een complex en duur sys-

betaalt voor de inrichting en installatie en

teem. Volgens Matse valt dat enorm mee.

daarna jaarlijks een onderhoudsfee betaalt

“Om het systeem te installeren, moeten er

zolang je het systeem gebruikt. In de pilots

sensoren opgehangen worden en moet het

die we tot nu toe gedraaid hebben, zou het

model gemaakt worden op basis van het

systeem zich binnen een jaar ruimschoots te-

ontwerp van de zaal. Dat is al met al een aan-

rugverdiend hebben. Die belofte willen we

tal dagen werk. Dus laten we zeggen: een

ook blijven waarmaken.”

MKB-partijen mee. Dat was ten eerste
SenseAnywhere, de leverancier van een
goedkope draadloze sensoroplossing om
op extra plaatsen op zaal de temperatuur te meten. Verder leverde Actiflow
de expertise voor de modellering van
de stroming en temperatuur (CFDmodellering) en bouwde VORtech alles
samen tot een efficiënt en betrouwbaar
IT-systeem.
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PANDUIT EMEA DIGITAL FORUM 2021:

HOE COLO'S GOED KUNNEN
INSPELEN OP VERANDERENDE
WENSEN VAN KLANTEN
Tijdens het Panduit EMEA Digital Forum 2021 ‘We Connect’ deelden datacenter- en netwerkexperts hun
visie en mening over hoe leveranciers van colocaties inspelen op de snel veranderende wensen van
klanten. Het programma van dit evenement bestond uit een virtuele rondreis langs de innovatiecentra
van Panduit in Londen, Frankfurt, Milaan, Ljubljana en Chicago, met interviews en paneldiscussies over
belangrijke trends en ontwikkelingen op het gebied van netwerkinfrastructuren.

Als eerste vertelde Emma Fryer, Associate

werkcapaciteit. Omdat Panduit al decennia

dat het personeel van bedrijven steeds min-

Director

de

een sterke positie heeft in de markt van da-

der op centrale locaties werkt en vaker van-

capaciteitsbehoefte van zakelijke klanten

Data

Centres

techUK,

dat

tacenters en netwerken groeit de business

uit huis, de trein of bus en flexwerkplekken,

door de pandemie sterk is aangejaagd. Voor-

bijzonder voorspoedig.

voegen colocaties belangrijke waarde toe
aan een toekomstbestendige IT-strategie.

al door het snel groeiende gebruik van cloud
services. De leveranciers daarvan ervaren

HYPERSCHAALBARE INFRASTRUCTUUR

Voor Equinix dus niet veel nieuws onder de

kritische klanten met betrekking tot de be-

David Hall, Fellow en Senior Technologist van

zon als gevolg van COVID-19, maar wel een

nodigde infrastructuur. Michael Akinla, de

colocatie-leverancier Equinix merkte dat

versnelling van ontwikkelingen en daaraan

Regional Business Manager, Network Infra-

marktontwikkelingen die zij voor de komen-

gerelateerde vraag die ze de komende jaren

structure van Panduit, beaamde dat bedrij-

de vier tot vijf jaar hadden verwacht al tijdens

pas hadden verwacht. Met als gevolg druk op

ven door het verplichte faciliteren dat mede-

de coronapandemie zijn doorgebroken. Voor-

werkers vanuit huis kunnen werken veel

beelden daarvan zijn de behoefte aan een

meer gebruik zijn gaan maken van cloud ser-

hyperscale

vices. Verder dragen ook het toegenomen

cloudplatformen en -services en het willen

thuis gamen en streamen van films en mu-

benutten van de voordelen die AI, machine

ziek bij aan een groeiende behoefte aan net-

learning en big data te bieden hebben. Om-

infrastructuur,

migratie

‘OM SNELLER TE KUNNEN ANTICIPEREN OP
VERANDERENDE KLANTWENSEN IS HET VOOR
COLOCATIE PROVIDERS BELANGRIJK DE FLEXIBILITEIT
VAN HUN DATACENTERS TE VERGROTEN’

naar
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de levering- en installatietijd voor infrastruc-

services die worden geleverd welke verant-

het voorkomen van kortsluitingen in data-

tuuruitbreidingen.

woordelijkheden en bevoegdheden provi-

centers en industriële netwerken. Daarna

ders hebben. De laatste jaren worden er

vertelde Henk Nouwen, Senior Business De-

INFRASTRUCTURE AS A SERVICE

strengere eisen gesteld en garanties ge-

velopment Manager van Panduit, dat de IEC-

Colocaties bieden volgens David Hall interes-

vraagd met betrekking tot de datatoegang

standaard 61914:2015 belangrijke richtlijnen

sante voordelen in vergelijking met publieke

en -bescherming bij het afsluiten van nieuwe

bevat voor het correct installeren van kabels

cloudservices, zoals meer controle over de

contracten. Ook Panduit speelt daar uiteraard

voor verschillende toepassingen. Waaronder

hele netwerkstack en het partneren met ver-

op in, als een wereldwijd actieve leverancier

het gebruik van kabelklemmen met een

schillende technologieleveranciers. Klanten

van netwerkinfrastructuren.

voorgeschreven tussenafstand voor het be-

willen nog graag toegang tot de fysieke in-

vestigen van kabels. Panduit levert diverse

frastructuur waarop hun toepassingen draai-

FLEXIBILITEIT VERGROTEN

typen kabelklemmen en -binders die helpen

en en ook inzicht in wie de servers en andere

Om sneller te kunnen anticiperen op veran-

de gevolgen van een kortsluiting aanzienlijk

apparatuur installeert en onderhoudt. In re-

derende klantwensen is het voor colocatie-

te verkleinen en daarmee de veiligheid in da-

actie daarop heeft Equinix vorig jaar geïnves-

providers belangrijk de flexibiliteit van hun

tacenters te verhogen.

teerd in een oplossing om de fysieke infra-

datacenters te vergroten. Panduit maakt dat

structuur als een service te leveren die vrijwel

onder andere mogelijk met de onlangs geïn-

INNOVATIEVE OPLOSSINGEN VOOR DATACENTERS

net zo flexibel schaalbaar is als publieke

troduceerde FlexFusion datacenterkast. Deze

Tijdens het virtuele We Connect 2021 forum

cloudservices. Deze oplossing met de naam

nieuwe generatie modulaire kasten vormen

waren nog meer oplossingen te zien die spe-

Equinix Metal biedt bedrijven de vrijheid om

een breed toepasbaar platform voor elk type

ciaal zijn ontwikkeld en geoptimaliseerd voor

te kiezen uit fysieke servers van het eigen

datacenter en servicebehoeften, voor de hui-

datacenters. Een ander voorbeeld daarvan is

voorkeursmerk die via een softwarelaag ra-

dige hyperschaalbare, edge en multitenant

het nieuwe Panduit Adjustable Depth 4 Post

zendsnel beschikbaar, te configureren en te

omgevingen. Dankzij een maximale belas-

Rack, dat de stabiliteit van een patchkast

managen zijn.

ting van 1.588 kilo en een 80% geperforeer-

combineert met de toegankelijkheid van een

de deur voor een betere luchtstroom, zijn de

open rack, om datacenterbeheerders meer

DATATOEGANG EN -BESCHERMING

FlexFusion™ kasten geschikt voor het opti-

flexibiliteit te geven bij het ontwerpen van

Vanuit het deelnemende publiek werden on-

maal laten presteren van elke configuratie

netwerken. Maar ook de nieuwe 400G CS

der andere vragen gesteld over de datatoe-

van servers en netwerkapparatuur. Indien

connector voor 200G/400G applicaties in da-

gang en -bescherming bij colocatie-provi-

nodig is de kast nog uit te breiden met ver-

tacenters. Deze volgende generatie glasve-

ders. David Hall vertelde dat de basis

schillende kabelbeheeropties, die zonder ge-

zelconnector helpt de capaciteit van datacen-

daarvoor het land en de hostlocatie zijn waar

reedschap te installeren zijn.

ters te optimaliseren voor hoge snelheid

alle data wordt opgeslagen. Verder is de

toepassingen. Dankzij de compacte vormge-

mate waarin klanten toegang hebben tot de

GEVOLGEN VAN KORTSLUITING VERKLEINEN

ving is Panduit’s 400G CS connector met een

netwerkstack belangrijk. Emma Fryer voegde

Tijdens een rondetafelgesprek in Frankfurt

hoge dichtheid te installeren en vergroot ook

hieraan toe dat colocatie-providers in Europa

deelden de onafhankelijke expert Dipl. Ing.

deze innovatie zowel de flexibiliteit als de ef-

vanzelfsprekend moeten voldoen aan alle ei-

Güven Narin en Uberto Vercellotti van KEMA

ficiency van kast- en rackindelingen.

sen van de GDPR. Aanvullend bepalen de

Labs hun kennis en praktijkervaringen met

■

33

34

DCW JULI
BLOG
LUC HAVERKAMP
METROPOOL REGIO AMSTERDAM

WEGWIJS WORDEN IN DE
WONDERE WERELD VAN
HET DATACENTER
Als trainee van de Metropool Regio Amsterdam verdiep ik mij de ko-

blogs deel ik graag met jullie, vanuit het oogpunt van een beginnende

mende periode in de fascinerende wereld van de Europese digitale in-

jonge enthousiasteling, wat mijn bevindingen zijn in de wonderlijke

frastructuur. Ik voer een analyse uit naar ontwikkelingen op dit gebied

Europese wereld van datacenters.

in andere Europese regio’s en in Brussel. Dit doe ik in opdracht van
LEAP, de publiek-private coalitie die de transitie naar een duurzame di-

DE WIL LIJKT ER

gitale infrastructuur wilt versnellen. Ik ben begonnen aan het onder-

Wat mij tot nu toe bijvoorbeeld is opgevallen is dat de wil om te ver-

zoek als complete leek op het kennisgebied van digitale infrastructuur.

duurzamen er zeker is in de sector. De ‘climate neutral datacenter

Mijn studieachtergrond is politicologie, gespecialiseerd in internationa-

pact’ en de ‘green digital coalition’ zijn voorbeelden die laten zien dat

le betrekkingen. Ik voel mij dus op mijn gemak met onderwerpen in

de sector de duurzame kant op beweegt. Echter als het aankomt op

het gebied van de Europese en Internationale politiek. De wereld van

de vraag wie waarvoor verantwoordelijk is wordt het ingewikkeld. In

datacenters is volledig nieuw voor mij om te ontdekken. Allereerst zal

mijn beleving ligt op het moment veel druk bij de operators van (colo)

ik mijn onderzoek even beschrijven.

datacenters. Zij gaan over de warmte en koeling en energietoevoer
van de datacenters. Zij kunnen de PUE-waarden omlaag brengen door

BRUSSEL

gebruik te maken van hernieuwbare energiebronnen, door efficiëntere

De vraag vanuit LEAP is tweezijdig. Enerzijds willen ze weten wat de

vloeistofkoeling en door ervoor te kiezen restwarmte te hergebruiken

ontwikkelingen zijn op het gebied van verduurzaming van digitale in-

voor bijvoorbeeld de verwarming van huizen of kassen.

frastructuur in Brussel. De EU spreekt erover dat de komende 10 jaar
het ‘digitale decennium’ van Europa moet worden. Zij zet er vol op in

SYSTEM VIEW

dat mensen en bedrijven kunnen profiteren van deze digitalisering en

Veel grotere stappen kunnen echter worden gemaakt wanneer er bre-

dat met de digitale innovaties ook gemakkelijker het doel van een kli-

der wordt gekeken vanuit een ‘system view’ naar de datacenters. Le-

maatneutraal Europa in 2050 bereikt kan worden. In hoeverre neemt

veranciers, gebruikers, hardwareproducenten en andere actoren kun-

Brussel echter in de ambities mee dat de digitalisering zelf ook op een

nen ook bijdragen aan een duurzamere infrastructuur.

duurzame manier gebeurt? Anderzijds is LEAP benieuwd hoe andere

servers, open source servers die hergebruikt kunnen worden, energy

Europese regio’s ervoor staan op het gebied van verduurzaming van

aware software-oplossingen zijn voorbeelden van veranderingen die

de digitale infrastructuur. Zijn er ontwikkelingen waar we in de Metro-

kunnen plaatsvinden met als effect veel verdergaande verduurzaming

pool Regio Amsterdam van kunnen leren? Of lopen wij mijlenver voor

dan alleen aan de operator-kant.

Efficiëntere

en kunnen wij onze kennis delen met andere regio’s? Zijn er soortgelijke samenwerkingen zoals LEAP? Wat zijn unieke uitdagingen waar re-

KORT OVERZICHTJE

gio’s voor staan? Dit zijn vragen die ik zal proberen te beantwoorden in

Door te spreken met innovatie-enthousiastelingen, datacenter opera-

mijn analyse.

tors, belangenvertegenwoordigers, ambtenaren en anderen uit de sector hoop ik steeds meer wegwijs te worden in de complexe en snel

BEGIN TE LEREN

veranderende sector en elke kant van het verhaal te kunnen begrij-

Inmiddels ben ik al een aantal maanden op weg en heb ik al met vele

pen. De volgende stap is dan de verschillen en overeenkomsten vin-

mensen in de sector gesproken. Ik durf zelfs te zeggen dat ik al aardig

den tussen de inzichten vanuit de verschillende Europese regio’s. In

wat heb geleerd. Begrippen als PUE-waarden, hyperscalers, CRAC units

mijn volgende blogje hoop ik hier al een klein overzicht van te kunnen

en cold/hot aisle containment zijn mij niet meer vreemd. In een serie

geven.

n
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CEDACI-PROJECT KRIJGT 1,3 MILJOEN EXTRA BUDGET

MEER SUBSIDIE VOOR
ONDERZOEK NAAR
CIRCULAIRE DATACENTERS
Europees internationaal onderzoeksproject Circular Economy in the Data Center Industry (CEDaCI)
heeft 1,3 miljoen euro extra subsidie gekregen om zijn werk uit te breiden naar nog eens drie
Europese landen. Het project heeft Ierland, België en Luxemburg toegevoegd aan zijn geografische
reikwijdte, naast de oorspronkelijke landen Frankrijk, Duitsland, het VK en Nederland.

CEDaCI richt zich met name op het terug-

die afkomstig zijn uit politiek instabiele lan-

milieurisico. Dat geldt ook voor het menselijk

winnen van belangrijke zeldzame grondstof-

den of regio’s. Van sommige van deze grond-

risico, aangezien sommige grondstoffen wor-

fen uit IT-apparatuur. De EU heeft 30 elemen-

stoffen wordt voorspeld dat ze over enkele

den gedolven in conflictgebieden. Ook dit is

ten geïdentificeerd waar een tekort aan is of

tientallen jaren op zijn. In andere gevallen

een thema dat het project graag wil onder-

veroorzaakt de winning ervan een te groot

zoeken en kwantificeren. Het projectteam
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kijkt echter ook naar watergebruik, het ont-

Een geïntegreerde benadering van de volle-

edele metalen. Dit is gebeurt in samenwer-

staan van giftig afval en de koolstofemissies.

dige levenscyclus van servers is van vitaal

king met de firma TND. TND richt zich op het

belang in de circulaire economie. De CEDaCI-

terugwinnen van materialen zoals tantaal en

“Hoewel we ons op de hele industrie willen

proefprojecten weerspiegelen dit ook heel

tin met behulp van pyrolyse.

concentreren, richten we de aandacht nu

duidelijk. Zo behandelt pilot A een reeks eco-

vooral op servers, omdat ze een ongelooflijk

designrichtlijnen voor circulair produceren die

CIRCULAR DATA CENTER COMPASS

grote impact hebben”, legt Deborah Andrews

de hoeveelheid materialen vermindert, die

Naast artikelen en dergelijke die worden ge-

uit. Zij is universitair hoofddocent aan de

nodig is in servers. Ook vergroten deze richt-

bruikt om beleidsmakers te informeren,

London South Bank University en academisch

lijnen de mogelijkheid om onderdelen uit te

genereert CEDaCI ook een Circular Data

leider van CEDaCI. “De sector is in een razend

wisselen en wordt recycling vergemakkelijkt.

Center Compass (CDCC). Dit online tool is

tempo van niets naar 7,7 miljoen datacenters

Dit bouwt voort op werk dat in het verleden

gratis op de website van CEDaCI beschikbaar

gegaan en de focus lag op het leveren van

reeds is uitgevoerd, maar wel met één be-

en stelt managers in staat om op feiten ge-

dataverwerking in plaats van op de gebruikte

langrijk verschil. Waar eerdere studies geba-

baseerde beslissingen te nemen over het

materialen.”

seerd waren op aannames, hebben de

kopen van nieuwe of gereviseerde appara-

CEDaCI-onderzoekers veel data verzameld

tuur. Interessant hierbij is ook dat de tool de

NIEUWE AANPAK

door maandenlang servers door middel van

milieu-, sociale en economische impact van

Een van de meest aansprekende aspecten

reverse engineering te analyseren. Hierbij

verschillende scenario’s laat zien. De gege-

van het CEDaCI-project is dat het de silo’s

zijn systemen en componenten volledig ge-

vens benadrukken de voordelen van het ver-

doorbreekt die maar al te vaak bestaan in de

demonteerd en geregistreerd voordat ze

lengen van de levensduur van een product

datacentersector. Deze scheiding staat vol-

voor laboratoriumanalyse zijn verzonden. In

en bevatten ook een ontwerpevaluatie voor

gens Andrews echter op gespannen voet

deze labs is de samenstelling van deze com-

elke geïnteresseerde partij die wil testen hoe

met de ontwikkeling van de circulaire econo-

ponenten vastgesteld, zodat ook duidelijk is

circulair hun nieuwe product is. Dit omvat niet

mie, die een benadering over de gehele

welke zeldzame grondstoffen in deze com-

alleen fysieke ontwerpkenmerken, maar ook

levensduur van een server vereist en waarbij

ponenten en servers worden gebruikt.

software en firmware.

elkaar in verband worden gebracht. Het

PRODUCTEN LANGER GEBRUIKEN

“We zijn nu op het punt waar we de alfa-

samenbrengen van mensen uit verschillende

Daarnaast wordt gewerkt aan een project

versie van de CDCC gereed hebben. Daar-

disciplines om kennis uit te wisselen is hierbij

voor renovatie en hergebruik. In samenwer-

naast willen we meer gegevens aan de tool

cruciaal.

king met Aliter en SIMS, SDIA, Green IT

toevoegen, wat een tijdrovend proces is”,

Amsterdam en Techbuyer, is de output van

zegt Deborah Andrews, die hiertoe graag

De uitbreiding bouwt hierop voort met twee

pilot B een reeks bedrijfsmodellen die de

over meer apparatuur van meer vendoren

nieuwe partners, Free ICT Europe en Tech-

waarde van renovatie en hergebruik aan-

wil kunnen beschikken. Men zal ook een

buyer. Ook is een nieuwe Associate Partner

tonen. Recent onderzoek dat Techbuyer in de

SDG-element (UN Sustainable Development

toegetreden, Host In Ireland geheten. Dat

IEEE heeft gepubliceerd, bewijst dat refurbis-

Goals) aan de tool toevoegen om de milieu-,

verdubbelt het aantal deelnemende bedrij-

hed IT-apparatuur identiek is aan nieuwe

sociale en economische impact van verschil-

ven, terwijl nu ook technische bijstand kan

systemen en beter kan presteren als deze

lende scenario’s te laten zien. Met de CDCC-

worden verleend aan nog eens 30 onder-

correct is geconfigureerd. Dit plaatst de

tool kunnen IT asset managers daardoor een-

nemingen en 10 overheidsinstanties.

sector in een sterke positie om productle-

voudig, effectief en snel testen hoe hun

venscycli te verlengen. Zeker als dit herge-

beslissingen en keuzes de SDG’s van de Ver-

“We geloven dat we meer kunnen doen bij

bruik over landsgrenzen heen kan worden

enigde Staten beïnvloeden.

het aanpakken van belangrijke kwesties zo-

georganiseerd. Met andere woorden, als ge-

als duurzaamheid wanneer tal van partijen

bruikte apparatuur gemakkelijk kan worden

Een ander langetermijndoel is om het ont-

samenwerken aan een gemeenschappelijk

geïmporteerd en geëxporteerd.

werpen van een eerste prototype circulaire

dus tal van disciplines samenwerken en met

doel”, legt Garry Connolly, president en op-

server. De projectuitbreiding zal de groep in

richter van Host In Ireland, uit. “De beste

CEDaCI voert ook pilot C uit, dat betrekking

staat stellen dit idee verder uit te werken,

manier om de klimaatcrisis aan te pakken, is

heeft op het einde van de levensduur van

wat naar verwachting zal leiden tot samen-

ervoor te zorgen dat wetenschap, data en

servers. Hier is duidelijk vooruitgang aange-

werking met een organisatie als Open Com-

menselijk gedrag allemaal op elkaar zijn af-

toond op het gebied van recycling en terug-

pute Project om deze om te zetten in kant-

gestemd.”

winning van belangrijke grondstoffen en

en-klare producten.
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MAAKT OVERZICHT VAN RELEVANTE TECH-TRENDS OM GRIP OP ENERGIEVERBRUIK TE KRIJGEN

AMSTERDAM ECONOMIC
BOARD ZOEKT PARTNERS
VOOR VERDUURZAMING
De Amsterdam Economic Board is al een aantal jaren een van de trekkers van de
verduurzaming van de Nederlandse digitale infrastructuur. Om het draagvlak voor
verduurzaming verder te verbreden, zoekt de board meer en meer samenwerking met andere
partijen. Een nieuwe infographic moet helpen om de interesse van nieuwe partners te wekken.

“Digitale infrastructuren verwerken enorme

stelt Bot vast. “Steeds groter wordende data-

heeft de board een overzicht opgesteld van

hoeveelheden gegevens”, schrijft Marjolein

centers zijn steeds moeilijker inpasbaar in het

bestaande en nieuwe oplossingen en scena-

Bot, ’lead energie’ van de board op de web-

energie- en ruimtelijke systeem. De transitie

rio’s ten behoeve van een energie-efficiënte

site van de Amsterdamse organisatie. “Het

naar een duurzame digitale infrastructuur

en effectieve digitale infrastructuur. De op-

dataverbruik neemt hand over hand toe door

moet worden versneld. Hiervoor moeten we

lossingen bestrijken het ecologische, techni-

hoge bandbreedtes, goedkope data-abonne-

de beschikbare innovatieve oplossingen in-

sche en maatschappelijke spectrum. Daar-

menten, cloud-migraties en de toenemende

zetten, nieuwe oplossingen stimuleren en

naast illustreren vier scenario’s, gebaseerd op

populariteit van streaming-diensten. De af-

belemmeringen voor invoering wegnemen.

een combinatie van verschillende oplossin-

gelopen decennia is energie-efficiëntie van

De digitale infrastructuur zal beter moeten

gen, een pad naar een duurzame toekomst.

computerhardware drastisch verbeterd. Net

worden geïntegreerd in de energie-infra-

Deze scenario’s zijn opgenomen in een uit-

zoals de prestaties en de gebruiksvriendelijk-

structuur en het ruimtelijke systeem.”

gebreid artikel dat is bedoeld om te inspire-

heid van software. Toch lijkt dit niet voldoende om de oplopende vraag bij te houden.”

ren en richting te geven.
INFRASTRUCTUUR
Het Lower Energy Acceleration Program

GESPREKKEN EN FOCUSGROEPEN

ENERGIEBEHOEFTE

(LEAP) heeft als doel de transitie naar een

Het Engelstalige artikel is gebaseerd op ge-

De groeiende energiebehoefte van ICT speelt

duurzame digitale infrastructuur te versnel-

sprekken en focusgroepen met meer dan 40

vooral een belangrijke rol in Nederland: een

len. Daarbij kunnen ook nieuwe en commer-

specialisten uit de datacenterwereld – onder

centrale Europese data-hub, geconcentreerd

cieel nog maar nauwelijks beschikbare tech-

leiding van VU Amsterdam en PhotonDelta.

in een betrekkelijk klein geografisch gebied,

nologieën een belangrijke rol spelen. Daarom

Het gaat om eindgebruikers, overheden,
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Exponentiële datagroei vraagt om transitie naar
duurzame digitale infrastructuur
Innovatieve oplossingen zijn essentieel

XXL
AMS-IX

Ambitie
en positie

huidige trends

Groei en
impact

 Verschuiving ICT naar datacenters en cloud
 Centralisatie van datacenters in de MRA
 Vestiging nieuwe hyperscale datacenters

20-voudig

60%

van het Nederlandse BBP komt
voort uit de digitale industrie

verwachte groei dataverkeer
tussen 2020-2030

5G

2,1 miljoen
mensen zijn in hun werk afhankelijk van digitale diensten uit
datacenters

6G

3%

van elektriciteit in NL voor ICT
sector (4TWh) waarvan 2/3
binnen datacenters

Meer dan verdubbeling

90%

hoeveelheid benodigde elektriciteit in 2030 verwacht

gedistribueerd

van de Nederlanders gebruikt
internet dagelijks

39 mln

circulair

140 miljard

Toekomstvaste
digitale infrastructuur

investeert de EU tot 2027 in de
digitale transformatie

59%

van ICT e-waste wordt reclycled

80%

van het stroomgebruik in datacenters komt voor rekening van
IT apparatuur

74%

van het aantal datacenters in de
Metropool-regio Amsterdam

gebruikte ICT-producten per
jaar afgedankt

Nu
 Toenemende digitalisering zorgt voor sterkte groei
datacenter-sector en elektriciteitsbehoefte
 Steeds groter wordende datacenters zijn steeds moeilijker
inpasbaar in het energie- en ruimtelijke systeem
 Grenzen van steeds kleinere, snellere, energiezuinige
elektronica is in zicht
 Intensievere publiek-private samenwerking hard nodig

Transitie
 Nieuwe oplossingen: technologische innovatie, circulariteit en
gedistribueerde modellen
 Gezamenlijke missie- en visie ontwikkeling op duurzame digitalisering
 Concrete, ambitieuze acties, met een stimulerende en proactieve
overheid

Toekomst
 Ontwikkeling van geïntegreerde (circulaire) oplossingen in het
energiesysteem en landschap
 Beschikbaarheid en prijs van energie wordt meer weersafhankelijk;
flexibeler gebruik data en energie
 Nederland als meest innovatieve duurzame digitale hub in de
wereld

50%

groei m2 datacenters in de
komende jaren (400k m2 naar
600k m2)

LEAP heeft als doel de transitie naar een duurzame digitale infrastructuur te versnellen door partners te mobiliseren en samenwerkingen te faciliteren. Meer informatie: https://amsterdameconomicboard.com/initiatief/leap-lower-energy-acceleration-program.
Bronvermelding: DDA, State of the Dutch Datacenters report 2021, Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021, REOS 2019, ING 2019, WEEE Register 2018, USI 2020, CBS 2021, Global e-waste monitor 2019, Klimaatmonitor 2019, ETS datacenters (NEA) 2020.

‘DE GROEIENDE

hardware-leveranciers en datacenters. Hierin

schrijft Bot. “Het doel is om samen met hard-

presenteren we de belangrijkste oplossingen

warefabrikanten, zakelijke klanten, ICT-be-

ENERGIEBEHOEFTE VAN ICT

en uitdagingen. Zie kader voor de link naar

heerders, datacenters, overheden, kennisin-

het artikel.

stellingen, startups en consumenten het

SPEELT VOORAL EEN

verschil te maken en stappen vooruit te zetSAMENWERKING

ten. Als jouw organisatie veel dataverkeer en

BELANGRIJKE ROL IN

“Met LEAP werken we aan de duurzame digi-

een significante energievraag heeft en als je

tale infrastructuur van de toekomst, en wil-

actief bent of wilt zijn om dit energiezuinig en

NEDERLAND: EEN CENTRALE

len we laten zien dat samenwerking tot re-

duurzaam te maken, nodigen wij je uit om

sultaat leidt en ruimte biedt voor groei”,

mee te doen.”

EUROPESE DATA-HUB’
MEER WETEN?
Het artikel met bestaande en nieuwe tech-trends is hier te vinden:
https://amsterdameconomicboard.com/app/uploads/2021/06/LEAP-Technology-Landscape-Trends-Scenarios-longread.pdf

■
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NOODZAAK SAMENWERKING
ONDERWIJS EN
GLASVEZELBRANCHE
De vraag naar de aanslag van glasvezel blijft ontzettend hoog en dit

SAMENWERKING ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN

zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dat is op zich niet

Toch is er nog veel terrein te winnen voor de technische opleidingen

zo gek, omdat glasvezel op dit moment nog steeds een van de beste

en de branche in combinatie met de toestroom van vakmensen. Uit de

opties is voor het verzenden en ontvangen van data. Daarnaast is er

gesprekken met diverse schoolinstellingen blijkt dat studenten de ken-

nog voldoende ruimte voor innovatie op dit gebied, waardoor we in de

nis missen die in de praktijk belangrijk is. Daarnaast wordt er sneller

toekomst nog hogere snelheden en grotere bandbreedtes kunnen ver-

geanticipeerd op innovatieve ontwikkelingen in het bedrijfsleven in

wachten.

vergelijking met het aangeboden onderwijs. Hierdoor ontstaat er een
kloof tussen wat studenten leren op de opleidingen en de behoeften

VEEL VAKMENSEN NODIG

van glasvezelbedrijven.

Al deze ontwikkelingen samen zorgen ervoor dat er genoeg vakmensen moet worden opgeleid die ervoor kunnen zorgen dat glasvezel-

Stages zijn daarom ontzettend belangrijk. Opleidingen dienen toekom-

netwerken worden aangelegd voor miljoenen huishoudens en bedrij-

stige vaktechnici een brede basis te geven waarmee zij zich, vaak in

ven. Het grootste probleem wat echter nu speelt, is dat er in de

de praktijk, kunnen specialiseren. Ondanks dat er al mooie stageplaat-

branche honderden technische vacatures open staan voor professio-

sen voor IT engineers binnen datacenters zijn, blijkt het echter in de

nals die een rol spelen bij de aanleg van glasvezel. Daarom heeft de

praktijk lastig voor studenten om goede stageplaatsen te vinden. Dit

Fiber Carrier Association (FCA) een verkennend onderzoek verricht om

komt met name door het ontbreken van de juiste ‘ingangen’. De oplei-

het aanbod aan opleidingen in Nederland beter in kaart te brengen en

dingsinstituten en het bedrijfsleven vinden elkaar moeilijk en daardoor

te kijken of de behoeftes van de branche terug zijn te vinden in het

ontbreekt het soms aan een intensief netwerk waar iedereen van kan

gegeven onderwijs.

profiteren.

OPLEIDINGSMOGELIJKHEDEN

AANBEVELINGEN

Er bestaan in Nederland een aantal opleidingsmogelijkheden voor vak-

Om de bestaande situatie te verbeteren, is het daarom goed om struc-

technici in de glasvezelbranche. Met name MBO-scholen en particulie-

tureel samen te werken met onderwijs door bijvoorbeeld actief mee

re instituten bieden opleidingen aan die opleiden tot functies, zoals

te denken over de invulling van het huidige en toekomstige curricula.

glasvezel-ontwerpers, die belangrijk zijn bij het aanleggen van glasve-

Hierdoor kan de kloof tussen de praktijk en het onderwijs kleiner wor-

zel binnen en buiten datacenters.

den, waardoor de toekomstige professionals beter voorbereid beginnen aan hun carrière.

RONDGANG
Uit een rondgang langs diverse onderwijsinstellingen, met name de

Daarnaast is er een belangrijke rol voor stagecoördinatoren binnen be-

ROC’s, blijkt dat er een keuzedeel wordt aangeboden dat is gericht op

drijven en senior vakmensen. Zij kunnen hun kennis en brede netwerk

installatie-en onderhoudswerkzaamheden voor glasvezel in datacen-

samen met docenten delen met de beginnende professional. Op deze

ters en serverruimtes. Daarnaast zijn er ook particuliere opleidingsinsti-

manier worden zij nog beter voorbereid voor hun werkzaamheden in

tuten die trainingen en cursussen aanbieden op het gebied van glasve-

de praktijk waardoor we in de toekomst nog steeds aan de groeiende

zel. Deze opleidingen, die vaak een vooropleiding op MBO-niveau

vraag naar glasvezel kunnen voldoen.

vereisen, zijn met name bedoeld als verdieping op een specifiek vakgebied

Lees het hele onderzoek op www.fibercarriers.nl

n
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OPLEIDINGEN DIENEN TOEKOMSTIGE
VAKTECHNICI EEN BREDE BASIS TE GEVEN
WAARMEE ZIJ ZICH, VAAK IN DE
PRAKTIJK, KUNNEN SPECIALISEREN.
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advancing information technology systems

BICSI FALL: OP HYBRIDE WIJZE KENNIS
VERRIJKEN, MAAR OOK NETWERKEN
In lijn met de afnemende pandemierisico’s biedt BICSI haar leden en andere geïnteresseerden weer de
keuze om op locatie of virtueel hun kennis over communicatie-infrastructuren te verrijken en met anderen te netwerken. Allereerst tijdens de BICSI Fall conference & Exhibition in Las Vegas, eind augustus.
Verder zijn inmiddels de meeste opleidingen en praktische trainingen zowel online als deels ook weer op
fysieke locaties te volgen. Tenslotte worden de belangen van Europese leden voortaan niet meer lokaal
maar centraal vanuit het hoofdkantoor in Tampa behartigd.

Van 22-26 augustus organiseert BICSI in Las

VIRTUAL CLASSROOM TRAINING

- IN225: Installer 2, Copper

Vegas na 2 jaar weer een fysieke conferentie,

Enkele thema’s die in Las Vegas op het pro-

- OSP102: Outside Plant Design

ondersteunt met de mogelijkheid van virtuele

gramma staan zijn: cybersecurity, zorgsector,

- PM102: Project Management

deelname. Met dit hybride event anticipeert

cloudtransformaties, draadloze communicatie,

de wereldwijde vereniging voor experts op

resultaten van kabeltesten, stroom via het

EMEA-ACTIVITEITEN VIA HOOFDKANTOOR

het gebied van communicatie-infrastructuren

netwerk en glasvezelverbindingen. Geïnteres-

Hoewel het aantal deelnemers vanuit kwali-

op zowel de behoefte om elkaar weer live

seerden die zich voor 30 juli inschrijven krijgen

teitsoogpunt beperkt is, bieden deze online

ontmoeten, als nog steeds van toepassing

een ‘early bird’ korting. Ook aan exposanten

trainingen onder andere installateurs de mo-

zijnde reisbeperkingen in een aantal regio’s.

wordt de mogelijkheid geboden om alleen op

gelijkheid om certificeringen te behalen die

De slogan van het event is ‘Leading the future

locatie, alleen virtueel of hybride deel te ne-

grote internationale opdrachtgevers kunnen

for the connected world’.

men.

eisen.

Doordat BICSI sinds de COVID-19 pandemie het

In juni heeft het BICSI-bestuur besloten en via

aanbod van opleidingen en trainingen heeft

een nieuwsbrief naar de leden in deze regio

gedigitaliseerd is het voor veel leden eenvou-

gecommuniceerd dat alle EMEA-activiteiten

diger en goedkoper geworden om hun kennis

voortaan vanuit het hoofdkantoor in Tampa

te onderhouden of te verrijken. In plaats van

worden gecoördineerd. De EMEA-webpagina

‘DE SLOGAN VAN HET

te moeten reizen naar en verblijven vlakbij

blijft wel beschikbaar voor nieuws over regio-

een opleidingslocatie, zijn onderstaande oplei-

nale activiteiten en andere updates. Deze is ui-

EVENT IS: LEADING THE

dingen voortaan volledig online te volgen:

teraard te vinden op www.bicsi.org, waarna

FUTURE FOR THE

- BG102: Bonding & Grounding

subregio’s Mainland Europe, Middle East &

- DC102: Data Center Design

Africa en UK & Ireland. Daar staan tevens de

CONNECTED WORLD’

- DD102: Distribution Design

contactgegevens van lokale BICSI-vertegen-

- IN101: Installer 1

woordigers vermeldt.

nog onderscheid wordt gemaakt tussen de
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Green Mountain’s duurzaamheid
mogelijk gemaakt door Liebert®
koeling en stroomvoorziening
Een van de grootste en duurzaamste datacenteroperators in Scandinavië,
Green Mountain, koos voor zeer efficiënte Vertiv™ Liebert® PCW-koelingunits
en Vertiv™ Liebert® EXL S1 UPS om duurzaamheidsprestaties te verbeteren.

Lees hier meer over in de case study op:
Vertiv.com/GreenMountain
Scale With Conﬁdence

