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• Economical & Intelligent PDU (EiPDU)
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• Railkokersystemen
• Energy Management Solutions
• Noodstroomsystemen
Met doordachte engineering, specialistische

Door integratie
van techniek levert Elektro Internationaal vanuit haar one-stop-power-shop
warmteberekening, vakkundige montage en
24/7 service bent u verzekerd
van een betrouwbare power distributie:
hoogwaardigeuitstekende
maatwerkoplossingen
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een continue elektriciteitsvoorziening.
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ZIN IN INNOVATIE? BEZOEK IT INFRA
Het is weer die tijd van het jaar: IT Infra. Na een

tocol voor gelijkstroominfrastructuren

aantal virtuele events als gevolg van corona

.

kunnen we deze maand weer naar Den Bosch

Ongetwijfeld wordt tijdens IT Infra ook ge-

om elkaar gewoon weer te ontmoeten. Ik denk

sproken over de spanningen op de arbeids-

niet dat er veel mensen in de sector zijn die

markt voor datacenterpersoneel. Vraag en

daar geen zin in hebben.

aanbod sluiten niet goed meer op elkaar aan.
Dus zoeken datacenters naar extern perso-

Bovendien is er alle aanleiding om weer eens

neel. Of proberen zij door middel van oplei-

met elkaar bij te praten. Er gebeurt namelijk

dingsprogramma’s werknemers om te scho-

veel. Wat te denken van klimaatstresstesten

len. Of probeert u vooral op een event als IT

voor datacenters? Als ik dit schrijf is net het

Infra getalenteerde nieuwe medewerkers te

nieuwe rapport van het KNMI verschenen over

vinden?

klimaatscenario’s en - voor ons erg relevant natuurlijk - de stijging van de zeespiegel. Daarin

Ook het fenomeen ‘Digital Twin’ zou hier een

staat onder andere dat we de komende jaren

rol bij kunnen spelen. Zo’n digitale kopie van

veel drogere lentes en zomers mogen ver-

uw infrastructuur kan namelijk medewerkers

wachten, maar in de zomermaanden zeker ook

helpen om zich voor te bereiden op tal van

veel fellere regenbuien. We hebben het de

scenarios. Van forse incidenten tot een migra-

laatste jaren natuurlijk al gezien. Tijdens IT Infra

tie. Jos Bijvoet gaat in deze editie van Data-

wordt aandacht besteed aan de vraag of data-

centerWorks dieper in op dit thema en mijn

centers daarom een klimaatstresstest zouden

advies zou zijn: leest u dit artikel. Het is zéér

moeten doen. Gewoon, om te weten of ze

de moeite waard.

klaar zijn voor een ander klimaat. Want let op:
het KNMI geeft duidelijk aan dat ons klimaat

Tenslotte wil ik u attenderen op een interes-

meer en meer op dat van Zuid-Europa gaat lij-

sant kort artikel over illegale servers die wor-

ken. Was dat ook uw uitgangspunt toen uw

den ingezet voor crypto mining. Zo lang data-

datacenter werd ontworpen?

centers bestaan is niet altijd duidelijk wie de
eigenaar is van bepaalde IT-apparatuur die op

Op een gelijkstroominfrastructuur gebaseerde

zaal staan opgesteld. Maar hoe spoor je dit

datacenters staan ook weer in de aandacht.

soort illegale apparaten op? Via een visuele

Supergeleidende busbars zouden in die aanpak

inspectie? Door een goede administratie bij te

wel eens een belangrijke rol kunnen gaan spe-

houden (op te zetten?) Of door te kijken naar

len. We publiceren in deze editie van Datacen-

plotselinge veranderingen in de benodigde

terWorks een uitgebreid artikel over dit type

koelcapaciteit? Een mooi onderwerp om tij-

busbar. En in een volgende editie gaan we die-

dens IT Infra 2021 eens met collega’s te be-

per in op Current/OS. Noem het maar een pro-

spreken, lijkt mij.

n
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VERDER TOE
De activiteiten in de Nederlandse datacenters blijven gestaag toenemen. De economische vooruitzichten zijn positief, waardoor bedrijven ook weer meer durven te gaan investeren. Er ontstaan ook nieuwe zorgen, bijvoorbeeld over hoge energieprijzen en supply chains die voor lange tijd verstoord lijken,
maar vooralsnog zien we het optimisme juist groeien.

In oktober blikken de datacenterbeslissers te-

derom een lichte krimp. Grosso modo blijven

blijven. Dat geldt vooral voor de enter-

rug op de periode van juli tot en met septem-

bedrijven veel meer workloads naar de publie-

prise datacenters, want de colocatie da-

ber. Hoewel de druk op de zorg weer toe-

ke cloud verplaatsen dan dat ze er uit terugha-

tacenters zijn opnieuw twee punten op-

neemt

aantal

len. Het traditionele verplaatsen van bedrijfs-

timistischer geworden ten opzichte van

Corona-besmettingen, heerst het vertrouwen

servers naar colocatie staat echter op een

de meting in september.

dat dit deze winter niet tot excessen zal leiden

redelijk laag pitje.

door

het

groeiende

VOORUITBLIK

en dat de economie zonder al te grote beperkingen verder kan herstellen. Zoals verwacht

VERSNELLING

De twaalfmaandelijkse vooruitblik laat

zien we, ondanks de impact van de zomer-

Voor de maanden oktober tot en met

de grootste verandering zien. De vrij

maanden, dat de activiteiten in de datacenters

december verwachten datacenters dat

sterke stijging van 62 naar 65 punten

gestaag toenam. Die toename komt bijna vol-

de groei nog wat versnelt, hoewel het

geeft aan dat datacenters meer ruimte

ledig voor rekening van colocatie datacenters,

verschil tussen het vierde en derde

krijgen om te plannen voor groei. Voor-

want bij enterprise datacenters zien we we-

kwartaal dit jaar toch beperkt lijkt te

al ten aanzien van investeringsactiviteiten neemt het optimisme sterk toe en
dan vooral bij colocatie datacenters. Enterprise datacenters verwachten juist
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dat de activiteiten weer wat sneller
gaan afnemen, het gevolg van de versnelde uitrol van cloudstrategieën. Ondanks het optimisme, zijn er de nodige
wolken aan de hemel. Voor sommige
datacenters zullen bijvoorbeeld de gestegen energieprijzen een rol gaan spelen, maar de vraag is op welke manier.
Andere datacenters zullen moeite krijgen met de beperkingen die steeds
meer overheden ze opleggen. De DDI
kan de komende maanden nog alle
kanten op…

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

10

DCW NOVEMBER
INNOVATIE

WELLICHT HET ONTBREKENDE PUZZELSTUKJE VOOR DATACENTERS-OP-GELIJKSTROOM

KRIJGEN DATACENTERS
SUPERGELEIDENDE BUSBARS?
Al jaren wordt er gesproken over het gebruik van gelijkstroom ofwel Direct Current in het datacenter.
De voordelen zijn groot, wordt vaak aangegeven. Van een doorbraak is het echter nog niet gekomen.
Vormt de supergeleidende busbar het ontbrekende puzzelstukje dat wél voor een brede acceptatie
van DC in het datacenter gaat leiden? Alan Beresford van Ecocooling, adviseur Karl Rabe en Wolfgang
Reiser en Viktor Stark van VESC-Superbar zien grote kansen.

Wie moderne datacenters vergelijkt met de

Hoewel er inmiddels tal van onderzoeken zijn

ONTWERPNORMEN

faciliteiten van pakweg 15 jaar geleden ziet

die het voordeel van op gelijkstroom geba-

Een belangrijke reden voor de geringe markt-

een enorme ontwikkeling. Met name als het

seerde datacenters bevestigen, heeft DC in

acceptatie is ongetwijfeld dat de voor data-

gaat om het energieverbruik. Opmerkelijk

datacenters nog geen doorbraak beleeft.

centers relevante elektrische ontwerpnor-

genoeg is dat veel minder het geval als het

Desondanks bestaat er inmiddels een hand-

men uitgaan van wisselstroom (AC). Deze

gaat om de elektrische installatie van menig

vol datacenters dat als een soort proof of

standaarden zijn vastgesteld door enkele or-

datacenter. Deze zijn in essentie nog identiek

concept het voordeel van deze aanpak aan-

ganisaties en geaccepteerd door de markt.

aan de power transmission systems die we

tonen.

Hierdoor zijn uiteraard aanzienlijke schaal-

15 jaar terug toepasten. Toch zou het toepassen van gelijkstroom (DC, direct current) wel

Figuur 1. 280 V DC superconductor power distributiesysteem met integratie van 50 MW zonne-energie

degelijk voor een belangrijke ontwikkeling

installatie.

kunnen zorgen. In 2007 werden de voordelen
van DC voor datacenters al beschreven door
Pratt en Kumar (‘Evaluation of Direct Current
Distribution in Data Centers to Improve Energy Efficiency’, A. Pratt & P. Kumar, Intel Corporate Technology Group). In 2010 rapporteerde Joseph V. Minervini, MIT Senior Research
Engineer, op de 3rd Annual Green Technology
Conference over een steeds toenemende
vraag naar elektriciteit voor datacenters en
de voordelen van een 400 Volt DC-stroomtransmissie op faciliteitsniveau. In 2018 verscheen bovendien een interessant IEEE Paper,
geschreven door auteurs van Amazon, Microsoft, South Dakota State University en Pacific
Northwest National Laboratory. Zij concludeerden dat DC-datacenters efficiënter en
betrouwbaarder zijn.
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Figuur 2. Schematische
voorstelling van de ICE BAR
supergeleidende busbar.

voordelen ontstaan voor AC-componenten,

teit met een gelijktijdige grote vraag vanuit

toepassingen zoals deeltjesversnellers of fu-

die voor hun DC-tegenhangers (nog) niet gel-

de markt naar datacentercapaciteit dwingt

siereactoren. Om hun supergeleidende ver-

den.

ons om na te denken over nieuwe ideeën.

mogens te bereiken, worden ze gewoonlijk

Een andere reden waarom de adoptie naar

Er is bovendien een nieuwe technologie be-

onze mening achter blijft, is wat we maar

schikbaar die verschillende problemen rond

Hogetemperatuur-supergeleiders (HTS) zijn

even ‘marktsnelheid’ zullen noemen. Op-

DC in het datacenter kan oplossen en daar-

in 1986 ontdekt door Müller en Bednorz. Dr.

drachtgevers willen dat datacenters zo snel

mee het datacenter op een veel beter effici-

Georg Bednorz (een IBM Fellow) ondersteunt

mogelijk nadat de opdracht hiervoor is ver-

ëntie- en duurzaamheidsniveau kan brengen:

overigens het bedrijf van twee van de au-

leend, worden opgeleverd. Men werkt dus

supergeleiders.

teurs van dit artikel (VESC ofwel Vision Elec-

met vloeibaar helium gekoeld tot 4,2 K.

liefst met gestandaardiseerde methoden en

tric Super Conductors) bij hun onderzoeksac-

technieken zodat snelheid kan worden ge-

WAT ZIJN SUPERGELEIDERS?

tiviteiten. HTS’en zijn keramisch en hebben

maakt. Dit betekent dat iedere innovatie bin-

Supergeleiders zijn metalen of keramische

hun kritische temperatuur boven 77 K, de

nen de elektrische infrastructuur van een

materialen die twee belangrijke eigenschap-

temperatuur van vloeibare stikstof, dat volop

datacenter moet passen in een AC-gerichte

pen hebben: een extreem hoge vermogens-

en tegen lage kosten beschikbaar is. Dat

omgeving. Verliezen als gevolg van AC-naar-

dichtheid tot 62A per mm² en het vermogen

maakt hogetemperatuur supergeleiders ge-

DC en DC-naar-AC omzetting worden daarbij

om stroom te geleiden zonder enige weer-

schikt voor volledig nieuwe power transmis-

als onvermijdelijk gezien. Bovendien houdt

stand en over elke lengte. Hiertoe moet de

sion-systemen.

de PUE geen rekening met die verliezen.

supergeleider wel worden gekoeld om een

Zijn de voordelen van DC daarmee dus ge-

kritische temperatuur te bereiken waarop

TOEPASSING IN DATACENTERS

deze vermogens van toepassing zijn.

Een zeer kansrijke toepassing in datacenters
is de supergeleidende busbar. Deze is oor-

woon te klein om de datacenterindustrie ertoe te bewegen om uit zijn comfortzone te

We kennen supergeleiders die werken bij

spronkelijk door Vision Electric Super Conduc-

komen? Dat valt nog te bezien. Inmiddels zijn

lage temperaturen en daarnaast varianten

tors ontwikkeld voor toepassing in een

er nieuwe redenen om na te denken over

die

vragen.

chloorfabriek van chemieconcern BASF. Deze

nieuwe benaderingen van de elektrische in-

Lagetemperatuur supergeleiders werden in

busbar blijkt gemakkelijk aan te passen voor

stallatie van datacenters. De focus op Scope

1911 ontdekt door Heike Kamerlingh Onnes.

gebruik in een datacenter. Om dit te realise-

3-emissies en duurzaamheid wordt belangrij-

Ze worden tegenwoordig gebruikt in bijvoor-

ren is het wel nodig om een DC-infrastructuur


ker en een toenemend gebrek aan elektrici-

beeld MRI-scanners en in wetenschappelijke

zoals hierboven beschreven te implemente-

juist

hoge

temperaturen
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Figuur 3. Vergelijking van AC
versus DC powerdistributie.

ren. Daarbij kan vervolgens de normaal gelei-

apparatuur op DC werkt daarentegen met

gieopwekkingspunt naar het rack moge-

dende busbar worden vervangen door een

veel lagere spanningen zoals 48 V, 24 V of 5

lijk met één gedefinieerde spanning, bij-

supergeleidende rail. Ook dient een tank

V. Met de installatie van supergeleidersyste-

voorbeeld batterijspanning 380 V of 400

voor vloeibare stikstof te worden geïnte-

men kan de energie-infrastructuur - schakel-

V. In vergelijking met de meeste huidige

greerd.

apparatuur, gelijkrichters, batterijen en der-

datacenterontwerpen worden de meeste
conversiestappen weggelaten.

gelijke - op afstand van de faciliteit worden
•

Energie-efficiëntie: het ontbreken van

De modulaire supergeleidende busbar van

geplaatst en niet noodzakelijkerwijs in de di-

Vision Electric Super Conductors verbetert het

recte omgeving van het datacenter. Thermi-

elektrische weerstand en het achterwege

DC-datacenterconcept tot een oplossing die

sche belastingen op zaal met geforceerde

blijven van conversies in supergeleidende

zowel het stroomverbruik, de energie-effici-

koeling gaan omlaag en de behoefte aan

busbars en het toepassen van vloeibaar

ëntie als de veiligheid verbetert. Supergelei-

elektromagnetische afscherming wordt klei-

stikstof zorgen voor circa 15% aan ener-

dende technologie is in onze visie namelijk

ner. Geoptimaliseerde omstandigheden voor

giebesparing. Dit is inclusief de energie

het ontbrekende puzzelstukje dat het DC-

witte en grijze ruimtes zullen bovendien lei-

die nodig is voor het koelcircuit.

concept in het datacenter volledig tot zijn

den tot een beter ruimtegebruik en lagere

recht brengt en tot beduidend betere presta-

bedrijfskosten, wat ook de bouwkosten posi-

kunnen met een zeer hoog vermogen tot

ties zal leiden dan de traditionele op AC ge-

tief beïnvloed vanwege lagere ruimte- en

200 kA onder laagspanning worden ge-

baseerde manieren van werken.

koelingsvereisten.

bruikt en kunnen dus direct op het rack

Moderne DC-voedingen werken op een in-

KENMERKEN IN DETAIL

gangsspanning tot 400 V, wat in de meeste

•

•

30% hogere rackdichtheid: Supergeleiders

worden aangesloten. De power shelves

gevallen het batterijspanningsniveau is. IT-

kunnen worden vervangen door extra
servers.

Verhoogde vermogensdichtheid maakt
de vermogensoverbrenging van het ener-

•

Lagere Scope 3-emissies: De modules van

DCW NOVEMBER
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de supergeleidende busbar zijn herbruikbaar en kunnen worden gerecycled. Daarnaast is er een reductie met een factor 10
in materiaalgebruik in vergelijking met
aluminium rails. Dit resulteert in een veel
lager materiaalgebruik, opslag en transport naar de bouwplaats.
•

Veiligheid en brandgevaar: Hogetemperatuur supergeleiders worden gekoeld met
vloeibare stikstof en kennen geen vuurbelasting. ICE Bar van VCSE biedt een beschermingsgraad IP65. Er is geen warmteafvoer naar de omgeving. In geval van
kortsluiting warmt de vloeibare stikstof
op en verdampt via de daartoe aange-

Figuur 4. Aansluiting van het

brachte drukventielen in de atmosfeer,

supergeleidend

wat onschadelijk is voor mens en appara-

stroomdistributiesysteem

tuur. Onder deze omstandigheden veran-

(SCDS) met aftakkingen naar

dert de supergeleider in een resistief

- in dit geval - OCP-racks.

component. Verder is de supergeleidende
busbar ingekapseld in een dubbelwandige
RVS-buis en kent, afhankelijk van de uit•

voering, een zeer gering magneetveld.

Momenteel is een supergeleidende busbar

Er bestaan overigens geen internationale

Geoptimaliseerde witte ruimte: Met de in-

ongeveer drie keer duurder in vergelijking

normen om supergeleidende busbars met

stallatie van supergeleidersystemen kan

met een standaard aluminium rail. De groot-

hoge stroomsterkte te testen en de werking

de energie-infrastructuur - schakelappa-

ste kostenfactor zijn de HTS-tapes. Hierbij

ervan te bewijzen. Hierbij dient uiteraard wel

ratuur, gelijkrichters, batterij, enz. - op een

willen we opmerken dat de hogere kosten

gekeken te worden naar eventuele nationale

remote locatie worden geplaatst en niet

het gevolg zijn van de geringe volumes en

normen. ICE Bar voldoet aan de strikte ge-

noodzakelijk in de directe omgeving van

daarmee een lage mate van productieauto-

zondheids- en veiligheidstoetsen van BASF

het datacenter. Thermische belastingen

matisering. De relatief hoge kosten worden

om te worden gebruikt in chloorelektrolyse

worden hierdoor geringer, terwijl de

niet veroorzaakt door materiaalprijzen. Er is

en kan worden aangepast aan andere nor-

noodzaak voor elektromagnetische af-

veel schaalpotentieel en een toenemende

men.

scherming afneemt. Geoptimaliseerde

vraag zal leiden tot een prijsdaling op het-

omstandigheden voor witte en grijze

zelfde niveau als aluminium vandaag.

ruimte leiden tot een beter ruimtegebruik.
•

MARKTACCEPTATIE
In 2018 zijn analyses gepubliceerd van de ef-

Nieuwe koelconcepten: Het ontwerp met

De bedrijfskosten worden met circa 90% ver-

ficiëntie en betrouwbaarheid van AC- en 380

geïntegreerde kleppen voor koude, gas-

laagd door de energiebesparingen die het

V DC-distributie in datacenters (‘The Efficien-

vormige koeling met vloeibare stikstof

gevolg zijn van de nulweerstand van de su-

cy and Reliability Analyses of AC and 380 V

maakt een actieve piek- en spotkoeling

pergeleider. De overige 10% van de energie

DC Distribution in Data Centers’). De belang-

mogelijk met efficiënt energiegebruik.

en de kosten zijn nodig om het koelcircuit in

rijkste conclusies uit deze analyses zijn:

stand te houden.
KOSTEN EN RETURN-ON-INVESTMENT

•

Er bestaan wereldwijd verschillende fabri-

De ROI is sterk afhankelijk van de elektrici-

kanten voor supergeleidende tapes. Bekende

teitsprijzen en de input voor het datacenter.

fabrikanten voor hogetemperatuur superge-

Ten opzichte van een standaard AC-datacen-

leiders zijn Theva in Duitsland, AMSC in de VS,

ter kan naar onze mening in jaar 2 een posi-

Super Ox in Rusland en Sumitomo in Zuid-

tieve ROI worden behaald. Een nieuw proof

Korea.

of concept zal dit duidelijk moeten maken.

Gelijkstroomdistributie is efficiënter dan
vergelijkbare wisselstroomsystemen

•

Integratie van zonnepanelen in DC-distributiesystemen is efficiënter dan bij ACdistributie

•

DC-distributie is betrouwbaarder dan een
gemiddeld AC-distributiesysteem
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Om gelijkstroom breder toegepast te krijgen in datacenters, zal een

vraagt dat natuurlijk meer ruimte. De benodigde ruimte voor alumini-

aantal hindernissen genomen moeten worden. Denk onder andere

um kabels is zelfs nog hoger.

aan het gebrek aan ervaring en het ontbreken van standaarden. Een
andere hindernis is de manier waarop datacenters worden gebouwd:

SUPERGELEIDERSYSTEMEN NAAST DC

zo snel mogelijk, zonder innovatieve technologie, opgebouwd uit off-

Vooral hyperscale datacenters kunnen profiteren van het gebruik van

the-shelf componenten en niet-geoptimaliseerd. Er is geen tijd om na

supergeleiders naast de voordelen van DC-distributie. Supergeleider-

te denken over een beter systeem. Alleen in de wereld van Open Com-

systemen kennen uitstekende eigenschappen in vergelijking met con-

pute Project lijkt fundamenteel nagedacht te worden over de infra-

ventionele koperen of aluminium distributiesystemen.

structuur van het datacenter.
•

elektrische voordelen:

Een belangrijke uitdaging die moet worden overwonnen, is pure na-

– geen elektrische vermogensverliezen

tuurkunde: het overbrengen van elektrische stroom door standaard

– lage elektromagnetische velden

koperen en aluminium kabels produceert verliezen die kabels en hun

– magnetische veldonderdrukking beschikbaar

omgeving opwarmen. Hoe meer vermogen op serverspanningsniveau

– beste 0V aardingsstabiliteit - geen spanningsverschil tussen ver-

wordt verdeeld, hoe meer warmteverliezen. Hoe meer warmteverlie-

schillende voedingspaden

zen, hoe meer HVAC - met meer bedrijfskosten. Dit leidt tot hogere
installatiekosten om de verliezen te verminderen. Wordt de doorsnede

•

van koperen geleiders met een factor 3 vergroot dan leidt dit tot het

– minder benodigde ruimte, zelfs op rackniveau

meest economisch gebruik voor het meest economische gebruik, al

–

facilitaire voordelen:
eenvoudig te ontwerpen stroomverdeling

Figuur 5. Supergeleidende busbar in een datacenter.

DCW NOVEMBER
innovatie

Figuur 6. De koelmachine is
aangesloten op het railsysteem en
een kleine koelmachine in de tank
met vloeibare stikstof om de stikstof
in de tankvloeistof te houden om
verdamping te voorkomen.

– eenvoudig aan te passen bij gewijzigde gebruikseisen

SUPERGELEIDEND STROOMDISTRIBUTIESYSTEEM

– lagere investering & minder ruimte voor koelapparatuur

Het supergeleidende stroomdistributiesysteem haalt de gelijkstroom

– eenvoudige integratie van hernieuwbare energie zoals PV en wind

van de batterij op een batterijspanningsniveau dat in de meeste geval-

– hogere efficiëntie op apparatuur die werkt met DC zoals LED’s,

len tussen 240 en 500 V DC ligt. De SCDS kan alle gelijkspanningen tot

•

pompen, enz.

1500 V DC accepteren.

operationele voordelen:

De SCDS is ontworpen op elementen met een nominale lengte tot 12

– lagere elektriciteitsrekening

m, containers die naar de locatie worden verscheept en die eenvoudig

– nul bijverwarming

kunnen worden geïnstalleerd door middel van buisklemmen aan de

– nul vuurbelasting op hoofddistributievermogen

muur of constructie. De elementen worden ter plaatse met elkaar ver-

– geïntegreerde mogelijkheid voor verminderde zuurstofatmosfeer

bonden via een eenvoudig te installeren koppeling.

en brandbestrijding ter plaatse door uitstoot van koude stikstof.
– lage koolstof- en ecologische voetafdruk is veel lager dan die van
enig ander stroomdistributiesysteem.

Distributiekasten nemen een deel van de stroomvoorziening voor de
racks over. In dit gebied dragen elementen aftakkingen voor aansluiting op de racks. De in de fabriek geïnstalleerde aftakkingen zijn be-

Supergeleiders geven geen warmte af aan de werkomgeving van een

huizingsconversie- en beveiligingsapparatuur en vormen de interface

datacenter, omdat ze geen elektrische verliezen veroorzaken. Ze zijn

tussen SCDS- en racks. De aftakkasten bevatten onder andere de vol-

ultracompact vanwege hun enorme vermogensdichtheid die tot 1000

gende functionele apparaten:

keer hoger is in vergelijking met koper of aluminium. Naast de hoge
energie-efficiëntie zijn supergeleiders ook het meest materiaaleffici-

•

ënt. De ecologische voetafdruk voor productie en gebruik is lager dan

De ‘current lead’ tussen vloeibare stikstof en omgevingstemperatuur

die van welke andere elektrische geleider dan ook.

•

Supergeleiders zijn geen basismaterialen zoals koper en aluminium en

•

DC-DC-converter om stroom om te zetten van batterijspanningsniveau naar server- en opslagniveau, 48V, 12V of 5V

bedrijfstemperatuur van vloeibare stikstof van ongeveer 70K ofwel
-200°C. Ze worden in een thermische isolatiebuis geplaatst. Het is dui-

Bescherming en bewaking van elektrische circuits, interface naar
de beheeromgeving van het datacenter

zijn door de productieprocessen duurder. Supergeleiders vereisen een
•

Terminals voor aansluiting van gestandaardiseerde stroomkabels
op de racks

delijk dat supergeleidersystemen extra voorzieningen nodig hebben
voor het leveren van vloeibare stikstof.

■
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DENKEN IN PROVEN TECHNOLOGY ZET DATACENTERS OP ACHTERSTAND

DIGITAL TWINS BIEDEN
OPLOSSING VOOR OPLEIDEN
VAN MEDEWERKERS
De arbeidsmarkt voor datacenter-personeel is overspannen. Veel bedrijven kunnen nauwelijks
personeel vinden of vasthouden. Tegelijkertijd bestaat er in Nederland geen reguliere opleiding
die datacenter-specialisten opleidt. Dus moeten we het zelf doen. Kunnen Digital Twins een rol
spelen bij het opleiden van medewerkers? Jos Bijvoet denkt van wel. En hij ziet nog meer kansen
voor digitale tweelingen. Maar dan moeten we als datacenter-sector wel afstappen van onze
conservatieve houding waarbij we enkel en alleen met ‘proven technology’ willen werken.

‘BIJ JUIST GEBRUIK BIEDT DE DIGITAL TWIN MOGELIJKHEDEN
OM TE INNOVEREN, PRESTATIES TE VERBETEREN EN NIET IN
DE LAATSTE PLAATS OOK DE MOGELIJKHEID OM
MEDEWERKERS INTENSIEF TE TRAINEN MET SIMULATIE VAN
RAMPSCENARIO’S EN VERSTORINGEN’

DCW NOVEMBER
digital twins EN ARBEIDSMARKT
AUTEUR
JOS BIJVOET

In de westerse wereld hechten wij waarde

BETROUWBAAR = 24 FOR EVER

de IT-benadering waarbij men zegt ‘ik ver-

aan voorspellingen. Ik bedoel dan niet die

Het ‘buzz word’ is hier wat mij betreft: be-

nieuw servers, de oude configuratie was

van de Tarotkaarten, waarzegsters of uitspra-

trouwbaar. Er zijn weinig goede datacenter

100kW, de nieuwe maar 60kW’ vormt een

ken uit de glazen bol. Ik bedoel vooral de

engineers en of die betrouwbaar genoeg

probleem. Want wat we meestal niet weten

voorspelling van het weer. Elke ochtend,

werken is de vraag. Betrouwbaar zijn is het

is de specifieke koelbehoefte en luchthuis-

eventueel aangevuld met file-info, is het

gevolg van leren werken in een ‘high reliabi-

houding in de machine. En daar ligt de bron

weer een vitaal onderdeel van onze informa-

lity culture’. Een omgeving waar procedures,

van mogelijke problemen omdat je ontwerp-

tiebehoefte. Deze informatie bepaalt in hoge

opleiding en training leidend zijn, om lijden

situatie niet meer correct is. Je moet in feite

mate een aantal (strategische) beslissingen

voor gebruikers te voorkomen. Werken met

de engineering opnieuw uitvoeren.

die wij nemen. Om het maar simpel te bena-

gebouwinstallaties is niet gelijk aan werken

deren: nemen we de fiets of de tram? De kin-

in een nucleaire centrale of een datacenter

DIGITALE TWEELING ≠ TWIN CENTER

deren maar met de auto naar school bren-

met ’24 For Ever’ beschikbaarheid.

Wat nodig is om betrouwbaar te zijn, is voor-

gen? En de paraplu moet mee en de regenjas

spelbaarheid en daarbij komt de eerder ge-

aan. Gebaseerd op empirisch bewijs leren we

Werken aan competentieontwikkeling van

noemde Digital Twin om de hoek. Letterlijk:

dat deze voorspelling vaak niet zo uitpakt als

algemeen technicus tot betrouwbaar data-

een virtuele weergave van een fysiek object

wij hebben aangenomen. Dat komt mijns in-

center engineer, is (in Nederland) niet moge-

of systeem. Geen nieuws, de digitalisering

ziens doordat we generieke informatie heb-

lijk via een algemeen scholingsprogramma.

transformeert de ‘industrie’ naar een indus-

ben geïnterpreteerd als exact en voor onze

Onze datacenterwereld moet daar dus zelf

trie die beter kan vooruitkijken naar de toe-

situatie.

zorg voor dragen. Om betrouwbaar te zijn

komst. Zeker, onze (betere) DCIM-systemen

hebben we dus goed getrainde engineers

geven (beheer) informatie en verzekeren ons

DATACENTERBESLISSINGEN

nodig, en uiteraard goed getrainde OEM

een voorspelbaarheid. Maar laten we de in-

Als we dit vertalen naar beslissingen die we

engineers voor het instandhoudingsonder-

dustriële integratie van gedigitaliseerde be-

nemen over onze datacenters zullen we ho-

houd van onze Tier III- of Tier IV-infrastruc-

drijfsprocessen in een consistent samenwer-

ren dat daar (uiteraard) besluiten vallen ge-

tuur. Deze engineers en hun management

kingsplatform tot één digitale waardeketen

baseerd op feiten, data uit onze ondersteu-

hebben voor besluitvorming correcte infor-

niet verwarren met waar ik naar toe wil. Ik

nende DCIM-systemen. Onze ‘Single Pane of

matie nodig, ik noemde al de Single Pane of

bedoel meer dan een digitale dubbelganger.

Truth’ vertelt de werkelijkheid in onze situa-

Truth. Voor wat het waard is, dat denken we

Ik denk aan een dubbelganger die actuele

tie. En die uitkomst geloven wij, net als de

te hebben, maar klopt dat wel?

data combineert met feitelijke data uit een
bibliotheek en daarmee een wetenschappe-

weersvoorspelling.
REACTIEF VERSUS PROACTIEF

lijke simulatie creëert van de toekomstige

Dit is geen artikel over wel en wee of de

Een Single Pane of Truth geeft actuele infor-

situatie bij vernieuwing van servers en an-

kwaliteit van de betere DCIM-systemen. Dit

matie, maar is niet proactief (natuurlijk,

dere hardware. Een Digital Twin die op een-

artikel vraagt aandacht voor wat we noe-

niveau-en trendbewaking etc.). En daar zit

voudige wijze velerlei simulaties voor de

men: de Digital Twin. En nu wordt het moeilijk

wat mij betreft de kneep. Wat je wilt berei-

white space in datacenters mogelijk maakt.

- of juist interessant - omdat dit iets zegt over

ken is problemen voorkomen door je risico’s

En daar wijkt de datacenter-twin af van de

onze houding tegenover zaken die we onvol-

proactief te managen. In het verleden was

digitale tweeling die in de industrie gebruike-

doende kennen. Ja, we willen als datacenter

dat eenvoudig. Een of meer mainframes die

lijk is.

vooroplopen. Maar dan wel met bewezen

vele jaren opgesteld stonden in ruimten met

technieken waaruit alle kinderziektes al zijn

een intensief geregeld klimaat op 50% Rv bij

BUZZ WORD OF COMMERCIEEL ATTRACTIEF?

verdwenen.

21 °C. Maar zo ziet onze wereld er niet meer

In de industrie is een digital twin een dyna-

uit. De dynamiek in onze white space is sterk

mische, digitale weergave van een echt ob-

Vooroplopen en onderscheidend vermogen

toegenomen, evenals de visie op energiever-

ject, gekoppeld met actuele/live data als

in de datacentermarkt is waarde creëren

bruik en optimalisatie van de vierkante me-

temperatuur, druk, trillingen en dergelijke. De

voor gebruikers en klanten. Een aantrekkelijk

ters.

hele slimme twins maken kansberekening en

en concurrerend bedrijf zijn voor klanten en

werken economische scenario’s uit. Je praat

een aantrekkelijke werkgever voor engi-

Ook kennen we allemaal de voorbeelden van

eenvoudig tegen ze, net als we doen met

neers. En bovenal, aantrekkelijk zijn voor de

haastig geplaatste servers waarbij achteraf

Apple’s SIRI.

noodzakelijke instroom van betrouwbare

blijkt dat de koeling toch problematisch is.

medewerkers. Maar hoe interessant zijn wij

Herconfigureren van productiesystemen is

Een praktisch voorbeeld is een vliegtuigmo-

voor instroom als we vasthouden aan ‘pro-

een idee-fixe en dan blijft over de meestal

tor. Op een vlucht zal een General Electric-

ven technology’?

kostbare aanpassing van de omgeving. Ook

motor (of andere die van Rolls-Royce) een
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slordige 2 TB aan data doorgeven aan een

koeling, connectiviteit en het draagvermo-

HOE WEET IK DAT HET WERKT?

digital twin in een datacenter van de fabri-

gen van de verhoogde vloer.

Het is niet mijn bedoeling om systemen aan
te bevelen, maar uit eigen ervaring heb ik er

kant. Als de digitale tweeling patronen in de
softwaregegevens detecteert die wijzen op

IMPACT VASTSTELLEN

uiteraard wel een mening over. Alweer vele

een mogelijke fout, dan wordt een onder-

Door gebruik te maken van deze gegevens

jaren geleden heb ik een pilotproject laten

houdsteam naar de luchthaven van bestem-

kan de impact van elke wijziging in het data-

uitvoeren in samenwerking met Future Facili-

ming gestuurd met de juiste onderdelen om

center mathematisch worden berekend tot

ties. Ik was de firma tegengekomen op een

een reparatie uit te voeren. Efficiënt en veilig

een voorspelling die in het 3D-model gevisu-

congres in Californië en was onder indruk van

voor de gebruikers zult u zeggen.

aliseerd en gekwantificeerd wordt weerge-

wat de software te bieden had. Over Digital

geven. Allemaal voorafgaand aan de fysieke

Twin had niemand het in die tijd, maar het

Gegevens over de bedrijfsomstandigheden

implementatie waardoor onvermoede effec-

3D-model was spectaculair. De bibliotheek

in de echte wereld worden ook teruggekop-

ten tot het verleden behoren. Immers, op fy-

bevat alle denkbare IT: servers, switches,

peld naar het ontwerpteam om simulaties en

sica gebaseerde digitale tweelingen nemen

kasten enz. Deze data, gecombineerd met

daaropvolgende ontwerpverbeteringen voor

het risico weg dat gepaard gaat met wijzigin-

eenmalige fysieke opname van de facility en

toekomstige versies aan te sturen. Voor data-

gen in een operationeel datacenter, door een

de E- en W-infrastructuur produceerden het

centers kunnen digitale tweelingen even-

veilige omgeving in het platform te bieden

model waarmee wij konden werken.

eens van grote betekenis en impactvol zijn,

om de impact van wijzigingen nauwkeurig te

maar het type model dat wordt gebruikt is

testen voorafgaand aan implementatie van

COMPLETE VIRTUELE REPLICA

iets anders.

de change.

Het werd een complete virtuele replica van

DIGITAL TWINS VOOR DATACENTERS

BEEN THERE, SEEN THAT

Natuurlijk hadden wij DCIM en een CMDB. De

De frequente wijziging in IT-configuraties be-

Dit soort software wordt door velen verguist

praktijk liet toch afwijkingen zien bij elke

tekenen dat het ontwerp van een datacenter

als ‘het volgende CFD-model’ of gezien als

‘floor sweep’. Met dit softwarepakket had-

nooit vaststaat. Feitelijk zou bij elke wijziging

‘geïntegreerd’ in ons DCIM-pakket. ‘We heb-

den we een doorzoekbaar archief van al onze

als het ware opnieuw ontworpen moeten

ben een CFD van de bouw’ hoor ik ook veel.

IT-middelen. We konden de installatie van

worden. Patronen uit het verleden worden

Maar wat ik bedoel is echt veel meer dan dat.

nieuwe apparatuur simuleren door te werken

niet noodzakelijkerwijs in kaart gebracht op

Een digital twin-model maakt nauwkeurige

met ‘slimme’ bibliotheekobjecten. Dit was

toekomstige patronen waardoor datage-

capaciteitsplanning en prognoses en geeft

mogelijk omdat de bibliotheek apparaat-ID’s,

stuurde twin modellen hebben te lijden van

de mogelijkheid om kosten eenvoudig te

maten en gewichten, instroom- en uit-

inconsistente gegevens. Toekomstig gedrag

kwantificeren. Potentiële issues in de engi-

stroomopeningslocaties voor koeling, werke-

kan niet worden voorspeld op basis van con-

neering kunnen daarom vroeg in de plan-

lijk (derated) vermogen, CFM-stromen en het

figuraties uit het verleden. Als een rij kabi-

ningsfase worden geïdentificeerd door meer-

aantal netwerkpoorten bevatte. De inge-

netten wordt verplaatst of een nieuwe IT-

dere stakeholders in de organisatie. Dit

bouwde Computational Fluid Dynamics (CFD)

configuratie in een cooling alley wordt

bevordert wederzijds begrip en samenwer-

engine is van hoge kwaliteit en geeft koeling

geplaatst, verandert dit de datacenteromge-

king tussen IT en Facilities. Het resultaat is

en luchtstroom weer als geen enkel ander

ving. Gevolg hiervan is dat eerdere gegevens

een efficiëntere datacenterinfrastructuur die

softwaregereedschap.

niet helpen het toekomstige gedrag van de

wordt gemanaged door effectieve, respon-

faciliteit te voorspellen in die nieuwe confi-

sieve en juist geïnformeerde teams. Met een

TOTAALOVERZICHT

guratie.

op fysica gebaseerde digitale tweeling van

Dit geheel gaf een indrukwekkend totaal-

een van onze grootste datacenters - in 3D.

het datacenter zijn IT en Facilities in staat om

overzicht in één gecentraliseerde database

LACUNE

samen te werken en op een veilige manier te

die wij gebruikten om stroom, ruimte, koe-

Dit toont de lacune aan in de effectiviteit van

experimenteren met wijzigingen, in de we-

ling, gewicht en netwerkpoortcapaciteit bij te

datagestuurde modellen bij gebruik in data-

tenschap dat kritieke bedrijfsfuncties volledig

houden en te plannen. Het was een Single

centers. Om dit te verhelpen dienen digitale

onaangeroerd blijven. Bij juist gebruik biedt

Pane of Truth dat de complete werkelijkheid

tweelingen voor datacenters op fysica geba-

deze tweeling mogelijkheden om te innove-

weergeeft én kan voorspellen. Nieuwe infra-

seerd te zijn en de mogelijkheid te bieden

ren, prestaties te verbeteren en niet in de

structuur boven de racks in plaats van onder

om de effecten van een nieuwe configuratie

laatste plaats ook de mogelijkheid om mede-

de verhoogde vloer, IBM-mainframe in een

te simuleren. Een op fysica gebaseerde digi-

werkers intensief te trainen met simulatie

cooling alley, maatwerk-luchtroosters in de

tale tweeling bestaat uit een volledige 3D-

van rampscenario’s en verstoringen.

vloer en nog vele andere zaken die de feite-

weergave van de datacenterruimte, architec-

lijke engineering raken zijn in de loop van de

tuur, mechanische en technische systemen,

tijd gepasseerd.

DCW NOVEMBER
digital twins EN ARBEIDSMARKT

En eerlijk, het systeem werkte goed, maar
was in de praktijk helaas minder gebruiksvriendelijk. Maar ook bij Future Facilities
heeft de tijd niet stilgestaan en er is veel gedaan aan het meer volwassen maken van de
GUI en de software. Dit mede door toenemende vraag in de markt, met name van een
aantal top 10-bedrijven in de V.S. Een gebruiksvriendelijke user interface neemt veel
werk uit handen en de software integreert
nu met de gebruikelijke DCIM-, of CMDB-systemen zoals ServiceNow, Nlyte, StruxureWare of Sunbird.
KIES VOOR INNOVATIE
Iedereen is innovatief. Niemand heeft problemen met werven van engineers, ontwikkelen en vooral behouden van professionele
engineers. Alle datacenters zijn maximaal efficiënt en kosteneffectief. En dat allemaal
met een behoudende instelling en een voorkeur voor provo technology? Niet haalbaar,
vrees ik.
Verwacht ik daarentegen een positieve uitkomst en toegevoegde waarde van investeren in een Digital Twin voor onze datacenters? Verwacht ik dat IoT en AI van grote
invloed zullen zijn in de datacenterindustrie?
Ik verwacht het niet, ik weet het zeker. Maar
als we conservatief blijven denken en doen,
overvalt de razende snelheid in ontwikkeling
ons en zet ons snel op achterstand. En dat,
zou een gemiste kans zijn.

■

‘ALS WE CONSERVATIEF BLIJVEN DENKEN EN DOEN,
OVERVALT DE RAZENDE SNELHEID IN ONTWIKKELING
ONS EN ZET ONS SNEL OP ACHTERSTAND’
Jos Bijvoet was meer dan 30 jaar
verantwoordelijk voor datacenter/infrastructuur management bij een grote
financiële multinational en geniet erkenning voor zijn visie in de internationale
datacentergemeenschap.
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GESLAAGDE SAMENWERKING MET LIMBURGS SAMENWERKINGSVERBAND

ALL IT ROOMS BOUWT
NIEUW DATACENTER
VOOR PARKSTAD IT
In het zuidoosten van Limburg hebben diverse gemeenten en andere lokale overheden
hun gemeenschappelijke ICT dienstverlening ondergebracht bij Parkstad IT. All IT Rooms
leverde het datacenter in Heerlen van waaruit Parkstad IT zijn diensten aanbiedt.

Het samenwerkingsverband omvat de ge-

bitieus: het waarborgen van continuïteit, be-

60 COLLEGA’S

meenten

Landgraaf,

drijfszekerheid en innovatiekracht van de

“Wij willen onze klanten op IT-gebied totaal

Brunssum, Beekdaelen, Voerendaal, de Vei-

Heerlen,

Kerkrade,

ICT-dienstverlening. Daarnaast oog hebben

ontzorgen”, zo betoogt Floris Moraal, de ma-

ligheidsregio Zuid-Limburg, Simpelveld en

voor het verhogen van de kwaliteit van pro-

nager van Parkstad IT, tijdens een gesprek

nog eens twintig andere lokale overheden

cessen en het efficiënter inzetten van de be-

dat DatacenterWorks had bij de feestelijke

zoals een aantal sociale diensten. De doel-

schikbare arbeidskracht.

oplevering van het nieuwe datacenter in

stellingen van Parkstad IT zijn behoorlijk am-

Heerlen van Parkstad IT. “Een gunstige bijvangst van deze regionale samenwerking
(lees: schaalvergroting) is het binnen de perken houden van de stijging van ICT-kosten.”
We zijn – zo gaat Moraal verder - als uitvoeringsorgaan met het regionale datacenter
begonnen in het oude raadhuis van de gemeente Heerlen, één van onze grootste deel-

‘HET BEHEER VAN HET
ZUID-LIMBURGSE
DATACENTER VINDT PLAATS
VANUIT HET SERVERROOM
CONTROL CENTER IN
RIJSWIJK’
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nemers, zoals we de klanten van Parkstad IT

zijn hier dus goed bekend, waardoor wij snel

Kok geeft aan: “Het moet bij de start al goed

noemen. Parkstad-IT is al jaren een succes-

konden schakelen toen we in oktober vorig

zitten. Schoon en zorgvuldig te werk gaan is

volle samenwerking op regionaal gebied bin-

jaar de vraag kregen om te helpen om dit da-

de basis om goed werk af te leveren. Het

nen onze provincie. “Wij zetten”, benadrukt

tacenter van de grond te krijgen. In feite was

wordt dan een vanzelfsprekendheid om alles

Floris Moraal verder, “met zestig collega’s in

het meer dan van scratch af aan beginnen,

netjes te houden.” Zijn pleidooi wordt onder-

ieder geval de schouders er onder om de IT-

het gebouw was immers al in gebruik en al-

streept door Robert Wisseloo, consultant bij

uitdagingen van deze tijd aan te gaan.”

les moest er eerst uit voordat we konden be-

All IT Rooms: “Het staat of valt met de be-

ginnen met de opbouw”.

trokkenheid van de opdrachtgever en dat is

BESTAAND GEBOUW

hier bij Parkstad IT dik in orde.”

“Een uitdaging was ook om in een bestaand

Ronald Stoffels van Parkstad IT vult aan: “Als

kantoorgebouw aan de Heerlense CBS-weg

je dan ziet hoe snel en strak alles is afgele-

RAADSBESLUIT

een gloednieuw datacenter in te richten. Dit

verd, dan kunnen we dat best met trots pre-

Volgens Moraal heeft de bevlogenheid van

gespiegeld aan ons andere datacenter aan de

senteren aan onze deelnemers. Zo is het be-

alle partijen enorm geholpen bij de totstand-

Voskuilenweg in Heerlen. Gelukkig zijn we

kabelingssysteem, van stroom tot en met

koming van dit project. “Op 22 november

hier enorm bij geholpen door All IT Rooms.”

netwerkkabels, stuk voor stuk op kleur aan-

2020 kregen wij een ‘go’ via een raadsbesluit

gelegd. We hoeven niet bang te zijn om in

dat we hier een datacenter konden gaan

Ronald Kok, directeur van All IT Rooms, zegt

een spaghetti-brei aan kabels terecht te ko-

neerzetten. Effectief hebben we dat in zes

hierover: “Wij hebben in 2012 al het uitwijk-

men. Zo wordt het risico van ongelukken

maanden gerealiseerd.”

datacenter voor Parkstad IT gerealiseerd. We

welhaast uitgesloten”.
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Wisseloo vult aan: “We hebben razendsnel

willen graag met ons in gesprek over verdere

BEHEER-AS-A-SERVICE

moeten inventariseren wat we nodig hadden

samenwerkingen.”

Het beheer van het Zuid-Limburgse datacen-

zodat we dat konden gaan bestellen. Er was

ter vindt plaats vanuit het Serverroom Con-

op dat moment alleen nog een grof ontwerp.

112-SYSTEEM

trol Center van All IT Rooms in Rijswijk. Kok:

Ondertussen gingen we aan de slag met de

Parkstad IT biedt ook haar diensten aan als

“Door de datacenter remote monitoring en

detail-engineering en het in kaart brengen

uitwijkcentrum, zoals voor de gemeente

het Beheer-as-a-Service te doen, is Parkstad

van alle uitdagingen die dit project met zich

Beek en voor het ICT-gedeelte van de Veilig-

IT in staat om zich volledig te focussen op de

meebracht. Denk aan de maximale vloerbe-

heidsregio Zuid-Limburg die het 112-systeem

dienstverlening aan haar deelnemers. Onze

lasting voor de 20 racks, de hoogte van de

onder haar vleugels heeft. “Een betere refe-

gespecialiseerde mensen zorgen er voor dat

ruimtes en het compleet omleggen van de

rentie kan je haast niet krijgen.”

de serverruimte continu beschikbaar is.
Maandelijks delen we de managementrap-

glasvezelinfrastructuur.”
Victor Abratanski (Teamleider Technisch be-

portages op basis van de afgesproken KPI’s

“En dan alles verhuizen van het oude ge-

heer) is trots op de duurzame stempel van

zodat Parkstad IT een up-to-date inzicht

meentehuis naar deze nieuwe locatie zonder

Parkstad IT. “Om zo energiezuinig mogelijk te

heeft in de prestaties van het datacenter.

daarbij downtime op te lopen”:, vertelt Mo-

zijn met de koeling is gekozen voor in-row

Maar bovenal: er kan realtime worden ge-

raal. “Dat is gelukt. Geen enkele deelnemer

koeling. Dus dicht bij de warmtebron waar-

schakeld zodra er iets gesignaleerd wordt

met in totaal zo’n 5000 gebruikers heeft hier

door de uitblaastemperatuur van de koeling

waarbij actie vereist is. Parkstad IT weet hier-

hinder van ondervonden. We hebben samen

vrij hoog is. Gecombineerd met vrije koeling

door dat ze 24x7 een beroep kunnen doen op

met All IT Rooms iets heel moois gebouwd.

maakt dat het datacenter zeer energie-effici-

All IT Rooms.”

Dat valt onze relaties natuurlijk ook op, die

ënt is.”

■

Hecht u ook zoveel belang
aan een schoon
datacenter?
RIFCO adviseert u hier
vakkundig over en maakt
uw verwachtingen waar!

SPECIALIST IN DATACENTER REINIGING

Hoge concentraties stofdeeltjes in uw datacenter
vormen een risico voor het optimaal functioneren
van de hardware. Hoe minder stofdeeltjes, hoe
minder kans op storingen en uitval van de hardware.

Meten is weten

Optimale hygiëne

De specialisten van RIFCO reinigen uw datacenter vakkundig zodat
uw datacenter voldoet aan de ISO-normering 14644-1 – klasse 8, die

Niet alleen de computer(onder)vloer en patchkasten vragen aandacht.
Ook de werkplekapparatuur is vaak een bron van vervuiling. RIFCO biedt

de gewenste luchtzuiverheid aan de hand van deeltjesconcentraties
weergeeft.

pasklare oplossingen voor schone hardware op de werkplek, tot zelfs
afwasbare toetsenborden en muizen toe! Ook leveren wij disposable
vuil-schoonloopmatten die een snelle vervuiling in datazalen voorkomt.

ESD

Optimale kwaliteit én scherpe kosten

Electro Static Discharge (ESD) is een belangrijk aandachtspunt
in datacenters. Elektrostatische ontlading kan immers schade
aan elektronische apparatuur veroorzaken. Vandaar dat de
reinigingsspecialisten van RIFCO getraind zijn in ESD-veilig werken
en speciale (reinigings)materialen en -producten gebruiken die
belangrijk zijn voor de ESD-veiligheid in uw datacenter.

Budgettair moet de schoonmaak van uw datacenter geen struikelblok
vormen om het gewenste hygiëneniveau te realiseren. Vandaar dat
RIFCO werkt op basis van heldere en controleerbare prijsafspraken,
waarbij u aangenaam verrast zal zijn over de prijs/kwaliteitverhouding.

Maak een afspraak met ons en we informeren u graag verder!
Contact:
RIFCO BV I 035 - 52 383 75 I info@rifco.nl I www.rifco.nl
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VERKLEIN DE RISICO’S VAN
KOELEN MET VLOEISTOF IN
HET DATACENTER
De opkomst van artificial intelligence (AI)-applicaties legt een grotere

schillende vormen van het detecteren van lekkage onderscheiden:

druk op datacenters. Meer data en snelle en complexe berekeningen

- Indirecte methode van lekkagedetectie: druk en doorstroming van de

voor AI vereisen namelijk een zeer korte latency. Dit kan alleen

vloeistof worden gemonitord over het hele vloeistof distributiesys-

geleverd worden door high density racks, die tegenwoordig meer dan

teem. Kleine veranderingen in de nauwkeurig gecontroleerde variabe-

30 kW aan kunnen. Dit heeft echter wel gevolgen voor de manier

len worden gezien als een indicatie voor een mogelijk lek.

waarop datacenters worden ingericht, vooral als het gaat om. Het laat-

- Directe methode van lekkagedetectie: met behulp van strategisch

ste wat je wilt is dat kloksnelheden moeten worden teruggeschroefd

geplaatste sensoren of detectiekabels gaat er direct een alarm af wan-

om oververhitting en schade te voorkomen. Datacenters zullen daarbij

neer er ergens vloeistof wordt opgemerkt. Zo kun je in een vroeg

over de angst voor koelen met vloeistof heen moeten stappen.

stadium interveniëren.

Er is bij datacenter operators nog altijd een gezonde weerstand tegen

Een essentieel element in een succesvol lekkagedetectiesysteem is

het koelen met vloeistof. Dat is begrijpelijk als je bedenkt welke risico’s

het minimaliseren van ‘vals alarm’ zonder dat je concessies doet aan

er verbonden zijn aan het blootstellen van elektronische apparatuur

het detecteren van echte lekken. Dit vereist een goede balans en

aan vloeistof. De huidige generatie vloeistof gekoelde oplossingen is

daarover zul je het gesprek moeten aangaan met een infrastructuur-

echter zo ontwikkeld dat de risico’s op lekken tot een minimum kun-

partner. Deze balans is ook afhankelijk van de vraag hoeveel risico’s je

nen worden teruggebracht en dat de schade door lekkage uiterst be-

bereid bent te nemen. Wanneer je dan daadwerkelijk moet ingrijpen,

perkt blijft. De sleutel ligt onder andere in het afwenden van risico’s in

gebeurt dat gewoonlijk handmatig, maar automatische systemen wor-

iedere stap van het datacenterontwerpproces. De vloeistof moet veilig

den steeds gebruikelijker. Wanneer dit gebeurt, zal het controlesys-

en efficiënt gedistribueerd kunnen worden van en naar de racks. Dat

teem de juiste maatregelen nemen. Denk hierbij aan het afsluiten van

betekent dat er veel aandacht dient uit te gaan naar het ‘loodgieters-

de vloeistoftoevoer of het uitschakelen van de stroom.

werk’: de buizen, aansluitingen, kranen of pompen. Het materiaal dat
werkelijk in aanraking komt met de koelvloeistof dient geschikt of

RISICO’S BEHEERSEN

zelfs gecertificeerd te zijn; het moet kunnen functioneren in een voch-

De risico’s die gepaard gaan met de introductie van vloeistof in de da-

tige omgeving. Je zult hierbij onder andere rekening moeten houden

tacenterracks kun je niet negeren of bagatelliseren. Tegelijkertijd mo-

met druk- en temperatuurverschillen. Fittingen en aansluitingen moe-

gen ze ook niet voorkomen dat datacenterbeheerders verder gaan

ten onder streng toezicht staan, want dit zijn kwetsbare onderdelen in

met vloeistofkoeling. Nu racks met een dichtheid van 30 kW of hoger

het gehele vloeistofdistributiesysteem. En vergeet ook niet het sys-

meer regel worden dan uitzondering, is vloeistofkoeling een werkbare

teem te voorzien van kleppen, zodat delen van de vloeistofdistributie

manier om de prestaties en beschikbaarheid van de toepassingen die

snel kunnen worden afgekoppeld in geval van een calamiteit.

deze racks ondersteunen te beschermen.

LEKKAGE DETECTEREN

Operators en hun partners moeten de tijd nemen om een gedetailleer-

En over calamiteiten gesproken: een systeem waarmee lekken kunnen

de risicobeoordeling uit te voeren aan de voorkant van een project.

worden opgespoord is een essentieel onderdeel van een koelsysteem

Tegelijkertijd zullen zij risicobeperkende strategieën op moeten nemen

gebaseerd op vloeistof. Zo’n systeem moet in het ontwerp van het da-

in elke fase van het ontwerp. Doe je dat goed, dan wegen de risico’s

tacenter worden meegenomen en kan afgestemd worden op de spe-

van vloeistofkoeling ruimschoots op tegen de voordelen voor het da-

cifieke behoeften van een organisatie. De ene gebruiker tolereert nu

tacenter en de organisaties die het voorziet van rekenkracht. Deze is

eenmaal meer risico dan de andere. Los hiervan kunnen we twee ver-

nodig om moderne AI-gebaseerde applicaties te laten draaien.

n

Circulair
koelwater
100% chemievrij: rigoureus eenvoudig

100% CHEMIEVRIJ

IVG-CT

KOELTOREN

GERECYCLED
AFVAL-& KOELWATER

De watertransitie staat voor de deur. De hoogste tijd om

100% chemievrij en circulair te koelen. Dat betekent:

‘Take, Make & Waste’ definitief om te draaien naar ‘Reduce,

zonder risico’s, zonder hoge kosten en met een oplossing

Re-use & Recycle’. Dat klinkt complex, maar dat is het niet.

die zich breeduit heeft bewezen in de prakijk. Te mooi

Onze hoogwaardige IVG-CT koelwateroplossing maakt het

om waar te zijn? Niet bij Pathema. Daarom beloven wij:

voor u als waterverbruiker rigoureus eenvoudig om

eenvoud als basis, impact als garantie.

€

€ €
100%
chemievrij

Direct
rendement

€
Laagste
(water)footprint

Geheel ontzorgd

Circulair koelen zonder risico’s?
CIRCULAIR

KO E LWAT E R

t: +31 (0)13 - 78 20 201

e: sales@pathema.nl

w: www.pathema.nl
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DEN!
OM U AAN TE MEL

Expertsessie
WWW.DATACENTERWORKS.NL

KOELING IN HET DATACENTER

DatacenterWorks en Pb7 Research zijn een onderzoek gestart naar de stand van

zaken op het gebied van koeling in het datacenter en in de edge. De resultaten van
dit onderzoek zijn het onderwerp van de volgende  Expertsessie op 18 november.
De bevindingen van het onderzoek door DatacenterWorks en Pb7 Research naar de koeling in datacenters worden eerst
bekendgemaakt en besproken tijdens de vierde DatacenterWorks Expertsessie van dit jaar.

Bij het onderzoek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• Wat is eigenlijk de beste manier om voor een datacenter de optimale koelingsaanpak te kiezen?
• Vrije luchtkoeling stond een paar jaar geleden volop in de belangstelling. Is dat nog steeds zo? Of heeft de sector
inmiddels ook nadelen van vrije luchtkoeling ontdekt?
• Hyperscalers passen steeds vaker AI-achtige technieken toe om de koeling te optimaliseren en kosten in de hand te
houden. Gaan Nederlandse colocatie en enterprise datacenters daarom op afzienbare termijn ook over op AI?
• Wat kan de sector nog meer doen om de milieu-impact van koelinstallaties terug te dringen?
• Doen datacenters voldoende om grip te krijgen op hun waterverbruik? Wat zijn de ervaringen met het terugdringen van
chemicaliën om legionella, biofilms en dergelijke tegen te gaan?
Over deze en andere onderwerpen gaan op donderdag 18 november 2021 Danny van Delden (Schneider), Mandy Ho en
Drazen Dukic (Delta), Elbert Raben (Rittal) en Mark Boeren (Pathema) met elkaar in gesprek onder leiding van moderator
Robbert Hoeffnagel tijdens de DatacenterWorks Expertsessie Koeling.

Hybride event
Aansluitend op deze online expertsessie wordt ook een fysiek event gehouden. Met als insteek: “Next gen cooling”
Rekening houdend met de geldende maatregelen kunnen 50 personen aanwezig zijn bij de live discussie. Die vindt plaats
bij Switch Datacenters in Woerden. Hierover meer informatie op de website van DatacenterWorks.

Zet de datum vast in uw agenda! Meer informatie?
Bel of mail Jos Raaphorst via +31 6 34 73 54 24 of jos@datacenterworks.nl
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IT INFRA 2021
NA ENKELE EVENTS DIE ONLINE PLAATSVONDEN KUNNEN WE
EINDELIJK WEER EEN LIVE IT INFRA-EVENT BEZOEKEN.

IT INFRA 2021 VINDT PLAATS OP DINSDAG 16 NOVEMBER BIJ
1931 CONGRESCENTRUM 'S-HERTOGENBOSCH.

IN DEZE EDITIE VAN DATACENTERWORKS TREFT U HET
LEZINGENPROGRAMMA AAN. OOK HEBBEN WIJ EEN OVERZICHT
GEMAAKT VAN BEDRIJVEN DIE U KUNT BEZOEKEN.

TIJDENS IT INFRA 2021 WORDT U DOOR TECHNISCHE EN
INTERACTIEVE LEZINGEN VAN DE EXPOSANTEN, KEYNOTE
SPREKERS EN DOOR MIDDEL VAN EEN PANELDISCUSSIE
BIJGEPRAAT OVER ALLE ACTUELE THEMA’S IN DE WERELD VAN
HET DATACENTER.

OPMERKING VAN DE ORGANISATIE:
OM FYSIEK TOEGANG TE KRIJGEN TOT IT INFRA 2021 IS
EEN GELDIG CORONA TOEGANGSBEWIJS VERPLICHT

Datacenter
works
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PROGRAMMA 2021
LET OP! OM FYSIEK TOEGANG TE KRIJGEN TOT HET EVENT IS EEN GELDIG CORONA TOEGANGSBEWIJS VERPLICHT.
HEB JE HIER VRAGEN OVER? NEEM DAN CONTACT OP MET DE ORGANISATIE.

9.30 – 10.00

Ontvangst

10.00 – 10.15

Welkomstwoord

10.15 – 10.45

Europa heeft een eigen cloud-omgeving nodig - dat biedt enorme kansen! Daan Terpstra, SDIA

10.50 – 11.10

Geavanceerde brandbeveiligings-oplossingen voor datacenters Pieter Bikker, Wagner

		

Laat u niet verrassen door een aardfout in uw kritieke installatie Stefano Aru, Socomec

		

De uitdagingen van MPO multi-fiber connectoren: inspectie, meten en reinigen Geert Bakker, C.N. Rood

11.10 – 11.45

Pauze

11.45 – 12.05

De meest belangrijke wijziging in de 5e editie van ASHRAE’s TC 9.9 Elbert Raben, Rittal

		

40G tot 400G MPO-bekabeling in de praktijk Michael Diks, Intronics

		

The ‘great DC migration’ - van 100G naar 800G en hoe dit goed te plannen Barend van de Lagemaat & Dick Philips, CommScope

12.10 – 12.30

Emissies van noodstroomaggregaten Daan Preijde, Abato Motoren

		

AI en high-performance computing zetten vloeistofkoeling in datacenters weer op de agenda Ronald van Veen, Vertiv

		

De UPS in Datacenters als verdienmodel Jussi Vihersalo, Eaton

12.35 – 12.55

Het toekomstbestendige slimme datacenter in de energietransitie Freek van Alphen, ABB

		

De 10 kritische succesfactoren van de supply chain van aftakkasten Jeroen van der Linden, AP-Nederland

		

The Data Centre Trilogy: the 3 P’s of a high-performance data centre Bastiaan Janssen, Vijfhart IT-Opleidingen

13.00 – 14.00

Lunchpauze

14.00 – 14:20

Meer beschikbaar IT-vermogen zonder in te boeten op uptime? Arjan Pit, Fortop

		

De efficiëntie slag in uw datacenter wat levert het op? Edgar Hogenbirk, DE WIT Datacenterkoeling & Eric Vertuin, DVT advies

		ODN densification without sacrificing easy-access & safety-quality using “Cloud on the Ground” in full layer-1 visibility David
Zhi Chen, GoFoton
14.25 – 14.55	Paneldiscussie: Er gebeurt wel degelijk heel veel op het gebied van verduurzaming van datacenters (maar helaas ziet de
media dat niet)
				Panelleden:
				- Arno van Gennip, Equinix
				

- Eric Lisica, Iron Mountain

				

- Jarno Bloem, NorthC Datacenters

				- Rob Stevens, Interconnect
				Moderator: Robbert Hoeffnagel
				Plenaire zaal
15.00 – 15.30

Het klimaat verandert. Bent u daar als datacenter klaar voor? Freya Macke, Arcadis

15.30 – 17.00

Netwerkborrel

Bent u niet in de gelegenheid om het event fysiek bij te wonen, dan kunt u de lezingen ook digitaal volgen.
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IT INFRA 2021
ABATO Motoren is in

derscheiden zich door maatwerk, ontzorging,

in kennis en oplossingen op het gebied van

2006 gestart met

Time to Market en Customer Satisfaction.

test- en meetapparatuur. We onderscheiden

het aanbieden van dieselmotoren. In het be-

Kennis, ervaring en maatwerk De klant staat

ons met een persoonlijke en klantgerichte

gin werden scheepsmotoren geleverd, later

voor All-Rack centraal.

aanpak. Onze klanten zoeken vaak niet een
product, maar een oplossing en wij hebben

ook noodstroomaggregaten. De focus lag in

allemaal de gedrevenheid om mee te wer-

het begin op motoren voor plezierjachten,
klassieke schepen van de bruine vloot en

Als paneelbouwer zijn wij

ken aan die oplossing. Wat we het liefste

tractoren. Vanaf 2007 zijn er op advies van

bedreven in het (serie-

doen, is continu werken aan de nieuwste

Weichai ook noodstroomaggregaten opge-

matig) uitvoeren van be-

ontwikkelingen op het gebied van test- en

sturingspanelen en ener-

meetapparatuur. Nu en in de toekomst.

nomen in het assortiment. In de eerste twee
jaar haast alleen voor de agrarische markt.

gieverdeelsystemen

Vanaf 2009 is de utiliteit en industrie (en da-

energietransitie projecten, utiliteit en indus-

tacenters) benaderd met aggregaten. Vanaf

trie. Met onze 80 medewerkers hebben wij

Bij CommScope ver-

2010 is ABATO Motoren ook in Duitsland ac-

de kennis in huis op het gebied van (elektro)

leggen we de gren-

tief geworden.

techniek, supply chain, kwaliteit, procesopti-

ABB Benelux is de lokale

voor

datacenters,

catietechnologie

helpt ons om (seriematige) oplossingen te

geavanceerde netwerken te creëren. Over de

bieden aan onze klanten.

hele wereld herdefiniëren onze mensen en

om

's

werelds

meest

oplossingen connectiviteit, lossen ze de uit-

vertegenwoordiging van
het

zen van communi-

malisatie en lean denken & doen. Die kennis

wereldomvattende

dagingen van vandaag op en stimuleren ze

ABB-concern. Wij zijn marktleider op de ge-

Bij APAC bundelen we de

de innovatie die zal voldoen aan de behoef-

bieden energie- en automatiseringstechno-

krachten van drie ervaren

ten van de toekomst

logie. Wij helpen nutsbedrijven en industriële

bedrijven op het gebied

.

klanten hun prestaties te verbeteren en daar-

van datacenterkoeling. We

bij de milieubelasting te reduceren. ABB Be-

kennen computerruimtes als geen ander. Da-

Koeling en aircondi-

nelux is in staat om met hoogwaardige pro-

tacenters, MER, SER en telecomruimten vor-

tioning zijn vandaag

ducten en systemen totaaloplossingen aan te

men onze dagelijkse leefomgeving. We we-

de dag cruciaal voor

bieden. ABB in de Benelux heeft ca. 1.100

ten in welk klimaat uw apparatuur optimaal

uw processen en comfort. Hierdoor worden

medewerkers.

presteert en hoe we precies dat klimaat kun-

er hoge eisen gesteld aan betrouwbaarheid,

nen creëren en behouden. Met koelsystemen

energiegebruik en flexibiliteit. DE WIT data-

en verhoogde vloeren. We leggen de lat

centerkoeling is ingericht op deze heden-

All-Rack Datacenter Solu-

hoog en blijven continu innoveren om de ge-

daagse eisen en is exclusieve partner van het

tions; Ontwerpen, Bou-

leverde kwaliteit nog verder te verbeteren.

merk RC  in Nederland. Kenmerkend voor DE

wen, Inrichten en Onder-

Zo houden we altijd een technische voor-

WIT datacenterkoeling is de platte organisa-

houden van Datacenters

sprong en profiteert u van onze unieke posi-

tiestructuur en persoonlijke aanpak. Wij advi-

en On-Premises Datacen-

tie in de markt.

seren, leveren en onderhouden onze koeling
en airconditioning producten. Daarnaast ver-

ters. All-Rack Datacenter Services; Gespecialiseerde medewerkers die alle voorkomende

zorgen wij wettelijke inspecties en onder-

werkzaamheden op de vloer kunnen uitvoe-

Degelijk.

ren. De medewerkers kunnen terugkijken op

baar.

tientallen jaren ervaring in de branche en on-

C.N. Rood is koploper

Betrouw-

houdt. De eindgebruikers zijn met name te

Kennispartner.

vinden in de IT sector, in de zware en lichte
industrie en in de utiliteitssector.
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Delta biedt een aantal van

wij als snelst groeiende IT-opleider van Ne-

Onze werkwijze is

de meest energiezuinige

derland een belangrijke rol in de digitale

het beste samen te

stroomproducten in de

transformatie. Wij zijn in Nederland de exclu-

vatten in de bena-

branche, waaronder scha-

sieve partner van EPI, 's werelds grootste

ming ‘one-stop-shop’. We vinden dat onze

kelende voedingen met

aanbieder van datacenter trainingen, TIA-942

klanten het beste geholpen worden door één

een efficiëntie van meer

audits en certificeringen en geldt als de Data

partij die alles regelt. En dit maken we ook

dan 90%, telecomvermogen tot 98% en PV-

Centre Operations standaard. Ga naar volle-

waar. Door een specialistische samenwer-

omvormers met een efficiëntie tot 99,2%. We

dig profiel

king met drie partnerbedrijven (Installect

hebben ook 's werelds eerste servervoeding

groep) bieden we onze opdrachtgevers voor

ontwikkeld die is gecertificeerd als 80 Plus

Exide Technologies,

hun bodemenergievraagstuk het hele pro-

Titanium.Ga naar volledig profiel

met vestigingen in

ducten- en dienstenspectrum: van onder-

meer dan 80 landen

zoek en vergunningsaanvraag tot en met in-

en meer dan 120 jaar ervaring is een van s

stallatie en beheer. Ben je geïnteresseerd?

Tegenwoordig is de

werelds grootste producenten en recyclers of

Binnen een paar dagen al geven we je een

wereld

afhankelijk

lood-zuur batterijen. Het bedrijf ontwikkelt

goed beeld over de kosten en de energiebe-

infrastructuur

state-of-the-art energie opslag oplossingen

sparing.

en technologie. Vliegtuigen. Ziekenhuizen.

voor de automotive en industriële markt.

Fabrieken. Datacenters. Voertuigen. Het elek-

Toonaangevende

en

Go!Foton is een we-

triciteitsnet. Dit zijn dingen die mensen elke

vorkheftruck fabrikanten vertrouwen in Exi-

reldwijd fotonicabe-

dag nodig hebben. En de bedrijven die dit le-

de Technologies als leverancier. Ga naar vol-

drijf met een sterke

veren, rekenen op Eaton om oplossingen te

ledig profiel

van

auto,

vrachtwagen

aanwezigheid in de optische communicatieindustrie, voortgekomen uit de Telecommu-

vinden voor de moeilijkste energiebeheerproblemen ter wereld. Bij Eaton zetten wij

Als gespecialiseerd

nication Device (TD)-activiteiten die oor-

ons in om het leven van mensen en het mili-

distributeur

van

spronkelijk eigendom waren van de NSG

netwerk-

Group. Als maker van de SELFOC-lens produ-

logieën die betrouwbaarder, efficiënter, veili-

technologie is het maken van verbindingen

slimme

ceert en distribueert Nippon Sheet Glass

ger en duurzamer zijn.

en het creëren van netwerken het belangrijk-

(NSG) meer lenzen met een gradiëntindex

ste dat wij doen. Dat geldt voor de hardware,

dan wie dan ook ter wereld. De SELFOC-lens,

eu te verbeteren met energiebeheertechno-

de ondersteuning die wij leveren en het bij

die eind jaren zestig werd ontwikkeld, heeft

De EMKA GROEP is

elkaar brengen van partijen die elkaar beter

een revolutie teweeggebracht in de indus-

de wereldleider op

maken. Onze producten, onze diensten en de

trieën van glasvezelcommunicatie, medische

het gebied van sluit-

combinaties daarvan vormen de schakels

beeldvorming en documentreproductie door

systemen, scharnie-

tussen de partijen waarmee wij werken. Ga

een modern alternatief te bieden voor con-

naar volledig profiel

ventionele glasoptiek. 's Werelds eerste "zelf-

ren en afdichtingen, die gebruikt worden in
kasten en schakelkasten voor elektronica en

focusserende" lens wordt wereldwijd erkend

elektrotechniek. Op het gebied van aircondi-

Fortop is specialist

als een unieke, handige en economische op-

tioningstechniek en transport is EMKA een

op het gebied van

lossing voor veel optische ontwerpuitdagin-

van de toonaangevende fabrikanten van

automation

gen.

en

energy control. We kijken mee, denken mee,

sluittechniek.

en ontwikkelen samen met onze leveranciers de beste oplossing. Ook als die nog niet

Wie zijn wij? Intro-

Al meer dan 35 jaar zijn

bestaat. Want storingen of problemen binnen

nics is distributeur

wij gespecialiseerd in het

uw energiebeheer of installaties kunnen uw

en importeur van

verzorgen van opleidin-

productie en bedrijfscontinuïteit in gevaar

standaard en customized producten die de

gen, waarmee wij IT-pro-

brengen. Fortop helpt door deze processen te

creatie, uitbreiding en verbetering van pro-

fessionals en IT-eindge-

waarborgen en te versnellen. Daarnaast ne-

fessionele connectivityoplossingen in de pro-

bruikers helpen groeien. Samen maken wij

men we u graag mee in de nieuwste markt-

fessionele ICT, audiovisuele en industriële

de

ontwikkelingen.Ga naar volledig profiel

markt mogelijk maken. Denkt u bijvoorbeeld

maatschappij

slimmer

en

spelen
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aan video processing systemen, audiocon-

- The System." een perfect afgestemd sys-

tot 60% en verbeteringen in IT-belastingca-

nectoren, patchkabels, extenders en USB ap-

teemplatform. Dit systeem combineert pro-

paciteiten opleveren.

paratuur. Onze medewerkers bieden u gron-

ducten, toekomstgerichte engineering-op-

dige technische en commerciële kennis en

lossingen en wereldwijde service voor vele

ondersteuning waar nodig en denken met u

eisen. En dit in verschillende branches.Ga

De nummer één pri-

mee.

naar volledig profiel

oriteit van datacenterbeheerders is het

KSB – Pompen, af-

garanderen van maximale continue beschik-

sluiters en service

Als het op datacen-

baarheid van data en computercapaciteit, 24

Kwaliteitsproduc-

ters aankomt, hebt

uur per dag, 7 dagen per week. Modern

ten, optimale advi-

u een partner nodig

werk, zakendoen en communicatie zijn alle-

sering en de beste service – dat is de kracht

met brede ervaring en bewezen oplossingen

maal afhankelijk van digitaal opgeslagen in-

van KSB. KSB (opgericht in Frankenthal (D) in

die de kosten verlagen, de operationele effi-

formatie en data. Als deze gegevens niet be-

1871) heeft zich in 150 jaar ontwikkeld tot

ciëntie verbeteren en helpen bij het behalen

schikbaar

een multinational met ca. 16.500 medewer-

van duurzaamheidsdoelstellingen. RoviSys

direct tot stilstand, wat niet alleen het imago

kers, vestigingen in meer dan 100 landen en

begrijpt het. We weten dat stroom cruciaal is

van een bedrijf enorm schaadt, maar ook

productie op alle continenten. Met een breed

voor uw bedrijf, en we ontwerpen en inte-

grote financiële verliezen veroorzaakt die

scala innovatieve pompen, afsluiters, auto-

greren oplossingen voor elektrisch energie-

een bedrijf permanent kunnen verzwakken.

matisering, service ISO 45001 en VCA

beheer (EPMS) en datacenterinfrastructuur-

Het is dus essentieel voor zowel datacenters

KSB Nederland beschikt niet alleen over een

beheer (DCIM) waarmee u informatie die

als hun klanten dat servers te allen tijde be-

vakkundig en gemotiveerd team adviseurs

essentieel is voor uw bedrijfsresultaten kunt

schikbaar zijn. Betrouwbare brandbeveiliging

en projectengineers voor het brede spectrum

meten, begrijpen en ernaar kunt handelen.

kan datacenters helpen deze norm te hand-

aan KSB pompen en afsluiters, maar ook over

zijn,

komen

bedrijfsprocessen

haven.

een uitstekend servicenetwerk met werkDe beschikbaarheid

plaatsen in Zwanenburg en Heinenoord.

van de stroomvoor-

Twintig jaar erva-

Met het alsmaar

ziening voor het da-

ring met turnkey

groeiende dataver-

tacenter verzekeren, kosten beperken en uw

(nood)stroomvoor-

keer in cloud com-

strategie voor duurzame ontwikkeling con-

zieningen voor datacenters. Je ziet dan ook

puting en gebruik van smartphones, tablets

solideren

onze installaties van de grootste hyperscale

en andere mobiele devices, groeit het aantal

Servicecontinuïteit is een groot probleem

datacenters door heel Europa tot edge data-

datacenters. Datacenters vragen om speci-

voor datacenters. Betrouwbaarheid, kwaliteit

centers in Afrika. Ons zeer ervaren team is

fieke oplossingen op het gebied van energie-

en eenvoudig onderhoud van de stroom-

volledig op elkaar ingespeeld en heeft sa-

voorziening,

kli-

voorziening zijn belangrijke factoren om dit

men honderden projecten succesvol afge-

en

te realiseren.Andere, aanvullende factoren,

rond.

koeling), sturing en monitoring en bekabelin-

die zijn opgenomen in het productaanbod

Elke oplossing is een combinatie van modu-

gsvraagstukken. LeGrand helpt u met deze

van Socomec, dragen bij aan de algehele

laire elementen van noodstroominstallaties

uitdagingen.

prestaties van een datacenter:

voor datacenters met maatwerk aanpassin-

noodstroomvoorziening,

maatbeheersing

(luchtvochtigheid

gen voor de specifieke situatie. Communicatie, samenwerking en voortdurende minutiSinds de oprichting

Vertiv is een ver-

euze

in het jaar 1961

trouwde

doorslaggevend.

adviseur

heeft Rittal zich con-

voor bedrijven die

tinu doorontwikkeld

op zoek zijn naar energiebesparing in data-

tot wereldwijd toonaangevende systeemle-

centers. We bieden een energieoptimalisatie-

verancier voor kastsystemen, stroomverde-

service voor datacenters en computerruimtes

ling, klimatisering, IT-infrastructuur en soft-

die productupgrades en -vervangingen aan-

ware en service. Vandaag de dag biedt "Rittal

bevelen die geverifieerde energiereducties

bewaking

van

het

proces

zijn

■
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RICHARD BOOGAARD, MANAGING DIRECTOR VAN SMARTDC:

‘OVERHEID ZIET KLANT
OVER HET HOOFD’
DatacenterWorks sprak met Richard Boogaard,
Managing Director van Smartdc. Onderwerpen
die hierbij aan de orde kwamen, waren
onder andere de inzet van restwarmte en
de uitbreiding van de AMS-IX naar de regio
Rotterdam. Ook het feit dat de overheid vaak
de klant van het datacenter over het hoofd ziet,
kwam aan de orde.

DCW NOVEMBER
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‘WAAR NOG EEN OPLOSSING
VOOR GEVONDEN MOET
WORDEN, IS DE TEMPERATUUR
VAN DE RESTWARMTE’

Smartdc is om meerdere redenen geen stan-

graden en meer te kunnen gaan. Daar wordt

daard datacenter. De ligging is natuurlijk het

nu flink aan gerekend, maar het lijkt mogelijk

eerste dat opvalt. Geen moderne blokken-

te zijn.”

doos buiten de bebouwing, maar geïntegreerd in een monument. Jarenlang gold dat

Waar volgens Boogaard ook aan gerekend

in de sector als een nadeel. Op dit moment

moet worden, is de gehele businesscase.

wijst alles erop dat het juist een voordeel

“Het gaat over investeringen voor de aan-

wordt. Smartdc kan door de ligging namelijk

schaf van nieuwe warmtepompen, de af-

al heel snel de restwarmte op een zinvolle

schrijving daarvan en van de bestaande ap-

wijze kwijt.

paratuur. Dan zijn er nog zaken als subsidies
en andere fiscale maatregelen. Het is geen

REKENEN AAN RESTWARMTE

beslissing die je snel neemt.”

Richard Boogaard vertelt: “Alle datacenters
hebben er belang bij hun restwarmte nuttig

OVERHEID ZIET KLANT OVER HET HOOFD

in te zetten. De druk dat te doen neemt toe.

Het hergebruiken van restwarmte is voor

Een van de problemen tot nu toe is dat de

Smartdc desondanks makkelijker te realise-

restwarmte een te lage temperatuur heeft

ren dan bijvoorbeeld het overstappen naar

om direct te kunnen worden ingezet. Tweede

vloeistofkoeling. “Er zijn maar heel weinig

probleem dat alom bekend is, is dat de afne-

datacenters die de klanten voorschrijven

mers vaak te ver van het datacenter af zit-

welke hardware ze moeten gebruiken en

ten.”

welke koeling. Dat heeft een commerciële
reden”, zegt Boogaard. “Als de klant zich daar

Dat tweede probleem speelt bij Smartdc veel

niet in kan vinden, stapt hij gewoon op.“

minder. De rest van het Van Nelle-gebouw
moet verwarmd worden. Waar nog een op-

Dat de klanten op veel vlakken bepalend zijn

lossing voor gevonden moet worden, is de

voor wat een datacenter kan doen, blijkt vol-

temperatuur van de restwarmte. “We zullen

gens Boogaard regelmatig tijdens gesprek-

energie moeten toevoegen om naar de 70

ken met ambtenaren en de overheid. Ook op
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het punt van restwarmte. Alleen de datacen-

steeds is de aanwezigheid van een IX pop in

EDGE

ters worden aangesproken. Richard verbaast

een regio een stevig pluspunt voor een data-

En voor de goede orde onder ecosysteem

zich dat de klanten default over het hoofd

center zich daar te vestigen.

verstaat Richard de aanwezigheid van data-

worden gezien.

centers, colo klanten en andere gebruikers
KIP-EN-EI-VERHAAL

plus de connectiviteit. In dat plaatje is de

SMARTDC ALS AMS-IX POP

Evenzo geldt dat al er geen datacenter is in

edge niet speciaal benoemd. Dat is iets dat

Het andere onderwerp van dit gesprek is de

een gebied er ook nooit een pop zal komen.

ITchannelPRO de laatste periode wel vaker is

komst van de AMS-IX naar Rotterdam. De

“Die situatie is nu wel doorbroken. Voor het

opgevallen. Nederlandse datacenters gebrui-

Amsterdamse internet exchange, jarenlang

hele gebied is dit een forse opsteker. Het zijn

ken die term steeds minder. De bedrijven zijn

de grootste ter wereld en alleen aanwezig in

niet alleen onze eigen klanten die hiervan

meer bezig met het oplossen van de verschil-

en rond de hoofdstad, maakt nu de sprong

profiteren. Rotterdam en Den Haag zetten

lende milieuvraagstukken en het uitbreiden

naar Rotterdam. Zelf spreekt men van de me-

zich nu op de kaart als geschikte plekken

van de connectiviteit. Wat dat betreft is het

tropool regio Rotterdam – Den Haag. Smartdc

voor datacenters. Dat biedt de kans in de re-

dus ook logisch dat Smartdc een AMS-IX pop

wordt een van de twee pops in dit gebied.

gio een ecosysteem op te bouwen.”

is geworden en vorderingen maakt met het
benutten van de restwarmte.

“Er is een verschil tussen een eigen verbinding vanaf Rotterdam naar een AMS-ix pop in
Amsterdam en de pop in je eigen pand hebben,” zegt Boogaard. “Dat verschil heeft te
maken met het lokaal afleveren van data, of
zelf naar Amsterdam brengen. En uiteraard is
het voor ons ook vanuit de commercie interessant.”
Dat AMS-IX keek naar de uitbreiding van het
aantal pops was in de branche al langer bekend. Dat de metropool regio Amsterdam al
behoorlijk gevuld is ziet iedereen. De stap
naar Smartdc is desalniettemin opvallend.
Heel veel datacenters zitten er namelijk niet
in het gebied tussen Den Haag en Rotterdam.
Boogaard merkt daar over op dat daar natuurlijk ook het kip ei verhaal opgaat. Nog

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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COMPACTE VOETAFDRUK EN HOGE EFFICIENCY

DELTA INTRODUCEERT
MET ULTRON HPH GEN. 2
NIEUWE 20-40KVA UPS
De nieuwe UPS van Delta biedt betrouwbare bescherming, kosteneffectief
vermogen met een compact formaat en hoogwaardige prestaties.

Delta, een aanbieder van oplossingen voor

Delta belooft voor deze UPS-serie een een-

verbeterde energie-efficiëntie, betrouwbare

stroom- en thermisch beheer in datacenters,

heidsoutputfactor bij 40 graden, terwijl het

bescherming en kosteneffectieve stroom te

heeft de beschikbaarheid aangekondigd van

volgens het bedrijf de kleinste voetafdruk in

combineren met een compacte voetafdruk

zijn UPS-voedingen uit de Ultron HPH-serie. De

zijn klasse biedt. De UPS is ingebouwd in een

en hoge prestaties.

HPH-serie biedt een hoge AC-AC-efficiëntie

enkele kast.

van meer dan 96% met een ECO-modus tot
99%. Dat resulteert volgens Delta in duidelijke

BEHEERSBAARHEID EN FLEXIBILITEIT

besparingen op de energiekosten. Het slanke

De Ultron HPH-serie wordt geleverd

ontwerp biedt daarbij een extra compacte

met een gebruiksvriendelijk 5”-kleu-

voetafdruk (40 kW / 0,15 m2) voor extra

renaanraakscherm dat eenvoudig

ruimtebesparing. Het 5 inch kleurentouchs-

lokaal UPS-beheer mogelijk maakt.

creen maakt lokaal UPS-beheer mogelijk om

Bovendien biedt het een ingebouw-

de status van het systeem in een oogopslag

de 15A-oplader voor een lange

te controleren. De Ultron HPH-serie is bedoeld

backup-oplossing zonder extra kos-

voor kleine en middelgrote datacenters.

ten. Het biedt ook een waarschuwing voor het vervangen van be-

SNELERE ROI

langrijke

De Ultron HPH-serie biedt een zeer efficiënte

gebruikers herinnerd worden aan de

UPS, stelt Delta vast, met een efficiency van

vervaldatums van onderdelen. Voor

meer dan 96%. Het helpt het energieverbruik

klanten die de UPS in ruigere omge-

en de bedrijfskosten te verlagen, zodat gebrui-

vingen installeren, biedt de HPH-se-

kers kunnen voldoen aan de almaar strenger

rie ook een optionele IP42-kit.

componenten,

zodat

wordende eisen op het gebied van duurzaamheid, zonder afbreuk te doen aan de beschik-

De Ultron HPH Gen 1-serie heeft

baarheid. Bovendien biedt de HPH-serie een

sinds de release in 2013 wereldwijd

grotere keuze aan batterijconfiguraties (30 tot

meerdere industriële prijzen gewon-

46 stuks) om de installatiekosten van de bat-

nen. De Gen 2-serie volgt dezelfde

terij te optimaliseren.

ontwerpbenadering door een verder

n

Betrouwbare datacenter koeling
De koeling in serverruimtes waarin IT en serverkasten worden gebruikt, vereist dat zeer hoge temperaturen betrouwbaar en efficiënt
moeten worden gekoeld. Met airconditioning van STULZ kunt u vertrouwen op volledige bedrijfszekerheid. Onze oplossingen bieden
continue airconditioning met maximale energie-efficiëntie, zelfs bij hoge warmtebelastingen.
STULZ, de complete oplossing en serviceprovider voor airconditioning. Wij zijn de partner voor klimaatbeheersing. STULZ is
wereldwijd gekenmerkt door expertise, ervaring en een uitgebreid productportfolio.

Jacobus Ahrendlaan 3 | Hoofddorp | +31 (0) 20 545 11 11 | info@stulz.nl | www.stulz-benelux.com
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MAAK MET DE JUISTE KEUZES DE WEG VRIJ NAAR 40, 100, 200 EN 400G

OP WEG NAAR HOGERE
SNELHEDEN IN DATACENTERS
In dit artikel legt Nicolas Roussel van Siemon uit hoe MTP/MPO-connectortechnologie
de weg kan effenen naar hogere snelheden in het datacenter.

Of het nu om zakelijk of privé-gebruik gaat,

technologie de weg effent van de huidige 10

POLARITEIT EN POLARITEIT OPTIES

we verbruiken tegenwoordig enorme hoe-

gigabit naar toekomstige 40, 100 en 400 gi-

In glasvezelsystemen vereist elke vezelver-

veelheden data en deze trend zal zich onge-

gabit Ethernet-throughput.

binding een zender aan het ene uiteinde en
een ontvanger aan de andere kant. Het is be-

twijfeld voortzetten. Met meerdere apparaten permanent verbonden met internet en

Maar wat is nu precies een MTP/MPO-con-

langrijk dat beide uiteinden zijn aangesloten,

het aantal met Internet of Things (IoT) ver-

nector en wat zijn de mogelijkheden ervan?

wat betekent dat beide kanten op elkaar af-

bonden apparaten wereldwijd geschat op

gestemd zijn wanneer de vezel in gebruik is.

30,9 miljard eenheden in 2025, groeit de be-

MPO staat voor ‘multi-fibre push on’ zoals ge-

Dit wordt polariteit genoemd en de TIA

hoefte aan hogere bandbreedte en snellere

definieerd door IEC 61754-7-1. De MTP/MPO-

568-standaard heeft de drie polariteitstypen

gegevensoverdracht en -verwerking op ie-

connector is beschikbaar in 8, 12, 16 of 24 fi-

(A, B en C) gedefinieerd die de overgang van

dere schaal en in ieder type datacenter.

ber cores, waarbij de MTP-8 en de MTP-12

de vezel van de zender naar de ontvanger

connectoren momenteel het meest worden

regelen:

Dat heeft tot gevolg dat de huidige datacen-

gebruikt. De MTP/MPO-interface kan multi-

terinfrastructuur - en de datacenterconnecti-

mode glasvezeltoepassingen ondersteunen,

viteit in het bijzonder - aangepast dient te

bijvoorbeeld 40GBase-SR4, 100GBASE-SR10

finieert polariteit A (Type A) een rechte

worden aan deze veranderende eisen en het

en 400GBASE-SR16. Bij nieuwe single mode-

glasvezelkabel met een MPO-connector in

steeds verder evoluerende aanbod van net-

toepassingen (waaronder 200GBASE DR-4 en

key-up positie aan het ene uiteinde en

werktoepassingen. Ook beginnen veel orga-

400GBASE DR-4) en Fibre Channel-technolo-

een MPO-connector in key-down positie

nisaties hun migratiestrategieën te onder-

gie beginnen we eveneens het gebruik van

aan de andere kant. De vezels zullen in

zoeken om de komende jaren naadloos over

de MTP-connectoren te zien.

dezelfde posities aankomen (P1 zal aan-

•

te stappen van de huidige 10G-applicaties

Type A - Zoals weergegeven in figuén, de-

komen in P1 enz.).

naar 40, 100, 200 en 400G. Connectiviteit

De behoefte aan hogere snelheden betekent

moet deze trend ook faciliteren.

een hogere complexiteit van het connector-

te kabel maar gebruikt key-up tot key-up

ontwerp. Toch hoeven MPO/MTP-infrastruc-

MPO-connectoren aan elke kant. De ve-

WEG VRIJ MAKEN

turen technisch niet uitdagender te zijn, voor-

zels zullen elkaar in omgekeerde volgorde

Tegenwoordig zien we een toenemende ac-

al niet met de standaardvoorschriften in het

ontmoeten, waarbij P1 aankomt in P12,

ceptatie van MPO/MTP-connectoren in enter-

achterhoofd en als we gebruik maken van de

P2 aankomt in P11 enz. (zie Type B in fi-

prise-, hyperscale- en colocatie-datacenters.

juiste methodologieën. De sleutel tot het suc-

Deze glasvezeltechnologie maakt het een-

cesvol gebruiken van MPO/MTP-connectoren

voudiger, kosteneffectiever en minder com-

is het begrijpen van de regels die van toepas-

met behulp van key-up naar key-down

plex om backbone-verbindingen met hoge

sing zijn rond vezelpolariteit, het geslacht van

MPO-connectoren. De vezels worden hier

capaciteit in te zetten die de behoefte aan

de connectoren en het aantal vezels dat in

paarsgewijs omgedraaid (zie Type C in fi-

snelheid en bandbreedte kunnen invullen.

verschillende vezeltoepassingen wordt ge-

guur 1).

Het belangrijkste is echter dat MTP/MPO-

bruikt.

•

- Polariteit B (Type B) definieert een rech-

guur 1).
•

- Polariteit C (Type C) definieert een kabel
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Voor duplex-toepassingen (denk aan 10Gb/s)
is de eenvoudigste manier om een duplex
link te realiseren op basis van MPO/MTP-arrays het gebruik van een C-polariteitstrunk in
combinatie met MTP/LC-modules. Voor parallelle optische toepassingen (bijv. 40Gb/s of
100Gb/s) is echter een polariteit B-patchkabel vereist. Met behulp van een polariteit Bcomponent zal de link altijd correct zijn, omdat

dit

type

configuratie

de

juiste

positionering van elke vezel handhaaft.
MALE OF FEMALE
Male connectoren hebben pinnen en female
connectoren hebben uitsparingen die een
juiste uitlijning van alle vezels in de MTP-connector (8 of 12 kernen) mogelijk maken. De
norm beveelt aan dat patchkabels aan beide
zijden pinloos zijn, dat wil zeggen female/female. Omgekeerd betekent dit bij het gebruik
van trunkkabels dat deze male/male moeten

de beste keuze. Als er vandaag of in de toe-

prestaties en de betrouwbaarheid te garan-

zijn om een 
betrouwbare, foutloze verbin-

komst een MTP-link nodig is, dan zou een

deren. Allereerst dient de installatie plaats te

ding te garanderen. Dit voorkomt een veran-

Base-8-oplossing (MTP met slechts 8 vezels)

vinden in een schone (dat wil zeggen: stof-

dering van het MTP-geslacht.

met B-polariteit de beste keuze zijn, aange-

en vuilvrije) omgeving. Ten tweede moet de

zien deze configuratie de enige is die stan-

testmethode de juiste maximale optische

Veel infrastructuren zijn echter niet goed ge-

daardkabels gebruikt voor duplex- en paral-

verliesparameter gebruiken op basis van de

ïnstalleerd met vrouwelijke trunks. Omdat

lelle optische toepassingen, evenals het

kwaliteit van de producten die in gebruik zijn

hier altijd male/female kabels nodig zijn,

gebruik van alle beschikbare vezels in alle

en moeten de testlimieten correct worden

wordt de gebruiker gedwongen om elke keer

configuraties. Voor toekomstige toepassin-

ingesteld om de bestaande configuratie aan

dat kabels worden aangesloten goed op te

gen zoals 200G blijft het ontwerp hetzelfde

te vullen. Ten slotte moet een patchkabel

letten, zodat niet per ongeluk twee male

met 8 vezels.

voordat deze wordt aangesloten worden
schoongemaakt. Dit dient te gebeuren voor-

connectoren met elkaar worden verbonden
VEZELVERLIEZEN

dat deze in het paneel of de switch wordt ge-

Een ander aspect om in gedachten te houden

stoken. Dit voorkomt dat stof van de patch-

AANTAL VEZELS

bij het ontwerpen van een MTP-infrastruc-

kabel de gestructureerde bekabeling of de

Een ander punt om rekening mee te houden

tuur is het optische verlies. Daarom wordt het

transceiver vervuilt.

is het aantal vezels dat per MTP-link wordt

gebruik van verliesarme glasvezelproducten

geleverd. Gewoonlijk bevat een MTP-con-

sterk aanbevolen. Loss-loss componenten

Om te voldoen aan de steeds verder toene-

nector 12 vezels. Duplextoepassingen ge-

hebben een veel lagere demping in vergelij-

mende behoefte aan snelheid zullen MTP/

bruiken alle 12 vezels, terwijl veel van de hui-

king met standaard componenten. Ze zorgen

MPO-connectoren gemeengoed worden in

dige parallelle optische toepassingen (40 en

bovendien voor betere applicatieprestaties

high(er) performance glasvezelinfrastructu-

100G) 8 vezels gebruiken, waardoor de 4

over de gehele glasvezelinfrastructuur, zelfs

ren in het datacenter. Dit type connectiviteit

vezels in het midden ongebruikt blijven.

als er meerdere hops/connectors per link

is zonder twijfel complexer, maar als net-

en de connector daarbij beschadigd wordt.

aanwezig zijn. Producten met weinig verlies

werkbeheerders de richtlijnen voor polariteit

Het is hierbij van belang welke applicaties we

bieden meer flexibiliteit om de glasvezelin-

en geslacht volgen, het juiste connectortype

gaan gebruiken op de infrastructuur. Hebben

frastructuur in het datacenter te beheren.

kiezen voor de applicatie en de basisprinci-

we enkel een duplexlink, een MTP-link of een

pes voor testen volgen, effent deze connec-

mix van duplex en MTP nodig en migreren

TESTEN EN OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

torinterface zonder twijfel de weg naar

we duplexlink met behulp van MTP-trunk

Ten slotte moeten we bij het testen en oplos-

200Gb/s en verder.

naar MTP-link? Als duplex de enige vereiste

sen van problemen bij een MTP-infrastruc-

toepassing is, dan is MTP12 met C-polariteit

tuur belangrijke regels in acht nemen om de

■
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GOEDE MONITORING EN ASSET MANAGEMENT NODIG VOOR DETECTIE

LET OP ILLEGALE SERVERS
DIE VEEL KOELING VEREISEN
Monitoring van koelsystemen heeft er sinds enige tijd een tweede doelstelling bij: het opsporen van
illegaal geplaatste IT-apparatuur. Het aantal incidenten met servers die zijn geplaatst in een datacenter
en die bedoeld zijn voor - bijvoorbeeld - crypto mining lijkt de laatste tijd namelijk toe te nemen.

Wie toegang heeft tot de zalen van een data-

dat er hotspots ontstonden op

center en een meer dan gemiddelde belang-

plekken waar deze voorheen

stelling heeft voor crypto-munten kan ge-

niet bestonden.

makkelijk in de verleiding komen. Zou ‘de
baas’ het in de gaten hebben als je op lege

OPLOSSINGEN

plekken in racks of andere plekken wat eigen

Er zijn meerdere manieren om

apparatuur plaatst en daarop crypto mining-

dit soort illegaal geplaatste ap-

software laat draaien?

paratuur te ontdekken. Allereerst kan een visuele inspectie

In de Verenigde Staten is flink wat ophef ont-

plaatsvinden. Dat is haalbaar bij

staan nadat een IT-beheerder betrapt werd

kleinere organisaties waar eer-

op precies dat: het illegaal plaatsen van ser-

der sprake is van een server-

vers om crypto coins te kunnen ‘minen’. Hij

ruimte dan een volwaardig da-

had in totaal maar liefst 40 servers geplaatst

tacenter met honderden of zelfs duizenden

kenden we bovendien al het fenomeen van

op plekken waarvan hij dacht dat het nie-

apparaten. Bij een groter datacenter lukt dit

servers die al vele jaren in het datacenters

mand zou opvallen. Hij koos voor kabinetten

echter niet, omdat het checken op illegaal

aanwezig waren, maar waarvan eigenlijk

die al een tijdje leeg stonden, maar besloot

geplaatste apparatuur dan zeer arbeidsinten-

niemand precies wist wie de eigenaar is en

bijvoorbeeld ook apparatuur onder de ver-

sief wordt.

welke software op deze apparaten draaide.

bond hij vervolgens met zijn eigen computer

Een andere manier is een nauwkeurige asset

De meest kansrijke aanpak is wellicht het

zodat hij alle systemen op afstand in de ga-

management-administratie bijhouden. Daar-

heel consequent en nauwkeurig meten van

ten kon houden. De man in kwestie was

in dient dan informatie opgenomen te wor-

de koelbehoefte van de apparatuur die in

werkzaam voor een lokale overheid in Long

den over aantallen en soorten apparaten,

racks en op zaal staat opgesteld. Doen zich

Island. Dat maakt deze zaak natuurlijk extra

evenals de naam van de eigenaar en de soft-

hier plotsklaps veranderingen in voor dan zou

gevoelig, omdat zijn mining-operatie betaald

ware die hierop draait. Nog beter is natuurlijk

dit te herleiden moeten zijn tot het (legaal)

werd met publiek geld en niet door een com-

als deze administratie ook inzicht geeft in het

verplaatsen, verwijderen of verplaatsen van

merciële organisatie.

stroomverbruik van alle individuele appara-

IT-systemen. Ook dient bekeken te worden of

ten en de hoeveelheid warmte die zij produ-

op apparatuur plotsklaps andere software is

Crypto mining is rekenintensief, met als ge-

ceren - en daarmee dus de koelbehoefte. In

geïmplementeerd of veel meer of zwaardere

volg dat zijn apparatuur steeds meer warmte

de praktijk zal dit vaak niet lukken. Systemen

workloads aanwezig zijn. Is zo’n correlatie

begon te produceren. Zoveel warmte zelfs

voor IT asset management zijn zelden com-

niet te vinden, dan dient dit tot alarm te lei-

dat zijn collega’s aanpassingen moesten

pleet. Zelfs in de tijd dat IT-apparaten vele

den. Zonder volledige controle over de data-

doen in de HVAC-installatie om te voorkomen

malen duurder waren dan tegenwoordig

center-operatie zal dit echter zeer lastig zijn. ■

hoogde vloer te plaatsen. Alle servers ver-
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DE IMPACT OP DATACENTERS
DOOR HET INVESTERINGSGEWELD
IN DE NEDERLANDSE
GLASVEZELSECTOR
Er is een interessante ontwikkeling in de Nederlandse glasvezelsector

Als datacenter merk je daar in eerste instantie niet veel van, omdat

aan de gang. Een groot aantal (investerings)partijen staat klaar om ei-

deze vaak al een grote toevoer hebben van allerlei carriers en POP

gen glasvezelnetwerken aan te leggen en zo de concurrentie aan te

diensten.

gaan met bestaande aanbieders. Dit komt voornamelijk omdat deze
partijen steeds meer geld ophalen tijdens investeringsrondes. Hoe kij-

De extra capaciteit die vrijkomt door de investeringen biedt echter een

ken we bij de Fiber Carrier Association (FCA) naar deze ontwikkeling?

mogelijkheid om nieuwe business modellen van diensten te ontwikkelen. In de toekomst zo het zo kunnen zijn dat er Wavelength Division

INVESTERINGSGEWELD

Multiplexing (WDM) diensten komen waardoor bijvoorbeeld data van

Het investeringsgeweld voor onder andere Fiber to the Home (FTTH)

opslagdiensten, zoals OneDrive, niet meer in de publieke cloud worden

netwerken is aan het losbarsten. Een voorbeeld van deze ontwikkeling

gestald, maar juist in de Network Attached Storage (NAS) van de con-

is bijvoorbeeld het nieuws rondom DELTA Fiber. Zij hebben recent een

sument zelf. Het verschil is dat het opslagapparaat dan niet fysiek bij

deel van hun aandelen verkocht aan Stonepeak, een Amerikaanse in-

hen thuis staat, maar juist in datacenters.

vesteringsmaatschappij, waardoor zij de nadruk leggen op hun ambitie
om zoveel mogelijk mensen aan te sluiten op glasvezel. Verder zien

TOENAME INTERNETDIENSTEN

we bij de FCA ook dat bestaande operators als T-Mobile en KPN in een

Ook zorgt deze beschikbare bandbreedte ervoor dat huishoudens

rap tempo bezig zijn om glasvezelaansluitingen te realiseren bij huis-

makkelijker gaming-diensten zullen afnemen die nog afhankelijker zijn

houdens.

van low latency verbindingen of Virtual Reality (VR) diensten die zonder haperen op afstand worden gehost. Het is dan bijvoorbeeld moge-

GROTE SCHAAL

lijk dat je een virtueel dagje uit gaat naar de Caraïben. Dat kan op dit

Deze ontwikkeling hebben we op zo’n grote schaal nog niet eerder ge-

moment ook al, maar door de nieuwe beschikbare bandbreedte kan je

zien. Heel veel partijen hebben nu de laatste tijd miljoenen al dan niet

realtime jezelf op het strand begeven omdat iemand anders op exact

miljarden euro’s opgehaald tijdens diverse investeringsrondes. Naast

hetzelfde moment live op het strand staat. Al deze data moet worden

het geld hebben zij ook door de Europese wetgeving de ruimte om

verwerkt en daar zijn datacenters natuurlijk de ideale plek voor. De

netwerken aan te leggen. Voorheen was er weinig geld beschikbaar

backbones tussen de DC knooppunten zijn al voorbereid op het verstu-

en moesten geïnteresseerde partijen op creatieve manieren aan geld

ren van grote hoeveelheden data.

te zien te komen. Tegenwoordig melden veel commerciële partijen
zich bij gemeenten met de boodschap dat zij meteen een nieuw net-

AFWACHTEN

werk kunnen aanleggen.

Het blijft afwachten wat de uitkomst van het investeringsgeweld zal
zijn. Bij de FCA stimuleren we in ieder geval dat diverse partijen, waar-

DATAGROEI BIJ HUISHOUDENS

onder ook datacenters, met elkaar samenwerken. Door goede samen-

Het gevolg van het investeringsgeweld is dat op termijn veel consu-

werking hebben huishoudens straks, met 5G in het achterhoofd, profijt

menten op glasvezel worden aangesloten, waardoor zij ook meer in-

van een betrouwbare glasvezelverbinding waardoor zij nog meer gaan

ternetdiensten gaan gebruiken. Dit zorgt ook voor een groei aan data.

genieten van toekomstige internetdiensten.
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FIBER VAKDAG
Tijdens de vierde editie van de Fiber Vakdag in het Bouw & Infra Park
staan we hier uiteraard bij stil. Het is een mooi moment om elkaar eindelijk weer fysiek te ontmoeten en spreken over de mogelijkheden en
kansen van glasvezelnetwerken binnen de datacenter sector. U kunt
zich nu nog via onze website (https://www.fibercarriers.nl/fiber-vakdag/) aanmelden voor het grootste netwerkevent van de glasvezelsector.

n
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advancing information technology systems

DEZE WINTER VOLOP AANDACHT
VOOR NIEUWE TECHNOLOGIEEN
De laatste maanden van 2021 en begin 2022 staan bij BICSI de ontwikkelingen van nieuwe
technologieën op de agenda. Hieronder is te lezen welke dat zijn en via welke verenigingsactiviteiten
deze onder de aandacht worden gebracht. Verder hebben de BICSI-leden begin oktober vijf nieuwe
bestuursleden gekozen die vanaf de jaarlijkse winterconferentie in Orlando hun functies gaan invullen,
waaronder Gautier Humbert in de EMEA-regio.

Onder de noemer ‘emerging technologies’

BICSI Cabling Skills Challenge georganiseerd,

Skills Challenge. Voor de EMEA-regio is Gautier

worden in de vierde 2021-editie van het ICT

waarvoor elke BICSI Installer en Technician zich

Humbert, RCDD als nieuwe verantwoordelijke

Today magazine ingegaan op de technische

nog tot 7 januari kan aanmelden. Ook sponso-

gekozen. Hij werkt al ruim zeventien jaar voor

gevolgen van het sterk toegenomen gebruik

ren voor dit event zijn nog welkom. Details

Legrand in Frankrijk, waarvan de laatste vier

van AV-oplossingen over de netwerkinfra-

over het conferentieprogramma worden bin-

jaren als Standards Coordinator, Digital Infra-

structuur en de ICT-trend richting hybride cl-

nenkort gepubliceerd.

structure.

keling die vanuit de techniek wordt belicht is

NIEUWE BESTUURSLEDEN

Meer informatie over BICSI als vereniging voor

de toenemende security-eisen voor energie-

Begin oktober zijn vijf nieuwe BICSI-bestuurs-

en door netwerkprofessionals, alle technische

centrales, zorginstellingen en vliegvelden.

leden gekozen die vanaf de Winterconferentie

praktijkmanuals en standaarden, webinars,

Deze kritische infrastructuren worden namelijk

in Orlando voor twee jaar de vereniging en le-

klassikale opleidingen, virtuele cursussen en

steeds afhankelijker van de beschikbare com-

denactiviteiten verder gaan uitbouwen. De

internationale vacatures, is te vinden op www.

municatievoorzieningen. Niet BICSI-leden die

nieuwe BICSI-president is David M. Richards,

bicsi.org. Onder de menukeuze Global Com-

interesse hebben kunnen ook een separaat

RCDD, NTS, OSP, TECH, CT, die tevens Product

munity staan ook de gegevens van contact-

abonnement afsluiten voor het ICT Today ma-

Manager - Open Systems is bij Chatsworth

personen voor het Europese vasteland, waar-

gazine.

Products en de afgelopen veertien jaar ook

onder voor de Benelux Menno van de Veen,

kartrekker en jurylid van de jaarlijkse Cabling

RCDD, werkzaam bij Amgen in Breda.

ouds en edge computing. Een andere ontwik-

WINTERCONFERENTIE IN ORLANDO
Vanaf zondag 30 januari tot en met donderdag
3 februari organiseert BICSI weer de jaarlijkse
winterconferentie in het vaak zonnige Orlando
in Florida, ditmaal in een hybride vorm. Deze
conferentie gaat eveneens vooral over de ontwikkeling van nieuwe technologieën voor datacenters, het Internet of things en de toekomstige smart cities. Er zijn nog enkele
presentatiemogelijkheden beschikbaar voor
experts die hun kennis en ervaringen willen
delen. Omdat BICSI weer een drukbezochte
conferentie verwacht wordt er ook de 2022

n
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