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UPS DAY 2020 - VIRTUEEL EVENT OP 10 DECEMBER

TRENDS OP HET GEBIED VAN UPS

VERDER IN DEZE NUMMER:

VOORUITBLIK OP IT INFRA
OP WEG NAAR HOGERE ENERGIE-EFFICIËNTIE
IN DE WITTE RUIMTE VAN HET DATACENTER
’GROEIENDE VRAAG NAAR NETWERKCAPACITEIT
VRAAGT STRAKS OM 800G’

Datacenter
works
IN SAMENWERKING MET

—
De meest betrouwbare UPS garandeert
maximale efficiëntie zonder enige concessies
MegaFlex DPA – de beste stroombeveiliging

ABB MegaFlex DPA™ opent de deuren naar maximale uptime, optimale energie-efficiëntie, een
kleinere footprint én gegarandeerde veiligheid. De UPS in de vermogensrange 1.000 - 1.500 kW
is het resultaat van uitgebreide R&D waarmee beveiliging van hoge vermogens op een nieuw
niveau is gebracht. Zo biedt het modulaire dubbele conversie online UPS-systeem in VFI-mode
een efficiëntie van maar liefst 97,4%. En met een compleet portfolio met schaalbare vermogens
van 250 kW - 1.500 kW of 1.250 kW N+1 én optimale ondersteuning kunt u er gerust van uitgaan
dat u over het beste beschikt. Wilt u een innovatieve oplossing? Kies dan voor een bewezen
partner voor al uw vermogensbehoeften. Kies ABB MegaFlex DPA UPS. Meer informatie vindt
u via 0800-9103 of op abb.com/datacenters
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We hebben op deze plaats er al vaker bij stil

niet of hij daarin helemaal gelijk heeft, maar

gestaan hoe belangrijk de datacenterindustrie

ik voelde met hem mee.

inmiddels is geworden voor ons land. Zowel
overheid, maatschappij als economie kunnen

In deze editie van DatacenterWorks draait het

niet meer zonder. Toch zien we - ook nu tijdens

om innovatie en duurzaamheid. Innovatie

deze crisis - weer dat typisch Nederlandse

gaat ons helpen om nog meer ICT-capaciteit

DRUK
Veldhuis Media B.V., Raalte

trekje: op de kosten besparen. We willen meer

beschikbaar te maken aan zowel bedrijven,

maar dan liefst wel voor minder. Dat verklaart

burgers als overheden. Zodat we ondanks alle
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denk ik ook de lichte aarzeling die Peter Ver-

beperkingen door kunnen gaan met leven,

meulen in deze editie van de Dutch Datacenter

met plezier hebben en met geld verdienen.

Index waarneemt. De vraag naar capaciteit

Op IT Infra kunt u van die innovatieve ontwik-

blijft groeien, maar dat leidt niet tot even snel

kelingen weer mooie voorbeelden zien .

toenemende investeringen. Bovendien hoor ik

Datacenterworks werkt samen met kennispartners als
BICSI, DDA, Fiber Carrier Association, Green IT
Amsterdam en IT Infra.

steeds meer geluiden dat het aantal mensen

Maar laten we die duurzaamheid niet verge-

dat als gevolg van de huidige crisis thuis zit en

ten. Daarover gaat het met name tijdens de

geen werk meer heeft aan het groeien is. Meer

UPS Day 2020. We gaan het daar hebben over

Kopij kan worden ingezonden in overleg met de
redactie. Geplaatste artikelen vertegenwoordigen niet
noodzakelijk de mening van de redactie. De redactie
noch de uitgever aanvaarden enige aansprakelijkheid
voor de inhoud van artikelen van derden, ingezonden
mededelingen, advertenties en de juistheid van
genoemde data en prijzen. Foto-kopie en overname
van artikelen, geheel of gedeeltelijk op welke wijze
dan ook, is uitsluitend toegestaan na schriftelijke
toestemming van de redactie en onder vermelding
van: ‘overgenomen uit DatacenterWorks’, met
vermelding van de jaargang en het nummer.

met minder.

energiebesparing en power management.

Abonnementen kunnen iedere maand ingaan en
worden jaarlijks automatisch verlengd. Opzeggingen,
uitsluitend schriftelijk, dienen uiterlijk twee maanden
voor het einde van de abonnementsperiode in ons
bezit te zijn.

Maar ook over de vraag of het wellicht een
Een Spaanse kennis van me vertelde me on-

goed idee is dat we van datacenters en

langs met jaloezie in zijn stem dat hij een arti-

ICT-gebruikers gaan vragen om gegevens

kel had gelezen dat de overstap van onze

over hun energieverbruik bij een centraal

pre-COVID manier van werken op grotendeels

(overheids)punt aan te leveren. Zodat we

digitaal werken bij ons zo makkelijk was verlo-

eindelijk tot een duidelijk beeld komen hoe-

pen. ‘Jullie zijn ook veel digitaler dan Spanje’,

veel energie de DC- en ICT-industrie nu daad-

vond hij. Waarna hij het ene na het andere

werkelijk gebruikt en welke ontwikkelingen

voorbeeld begon op te sommen van Spaanse

we daarin zien. Dan kunnen we ook een ein-

bedrijven en bedrijfjes die hij kent en die grote

de maken aan die wat ongemakkelijke dis-

moeite hebben om hun hoofd boven water te

cussies over datacenters en energieverbruik.

houden, omdat zij simpelweg niet gewend zijn

Want die datacenters zelf verbruiken natuur-

aan webshops, Zoom-sessies en digitale be-

lijk helemaal niet zoveel energie. Dat zijn voor

standsuitwisseling. Toen ik hem vervolgens

u en ik - zowel zakelijk als privé. Door centraal

wat video liet zien van een virtueel en zeer in-

vast te leggen wat we aan energie verbrui-

teractief concert dat Billie Ellis onlangs gaf

ken, kunnen we de financiële en morele re-

werd hij bijna boos. Waarom lukken dat soort

kening eindelijk bij de juiste partij(en) neer-

projecten in landen als Nederland en de Ver-

leggen.

enigde Staten nu wel en bij ons niet? Ik weet

n
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DUTCH DATACENTER INDEX OKTOBER 2020

PETER VERMEULEN
TEKST DIRECTEUR VAN PB7 RESEARCH

DDI
10/20

TWEEDE GOLF DRUKT
OPTIMISME VAN
DATACENTERBESLISSERS

Ook in oktober zien we dat de activiteit binnen datacenters blijft
toenemen. Nu duidelijk wordt dat Nederland in de tweede golf van
Covid-19 zit en dat we een onzekere winter tegemoet gaan, nemen

in een anderhalvemetersamenleving. Dat is goed
nieuws voor de datacenterwereld. Maar dat gaat nou
ook weer niet zo snel als sommigen ons willen doen geloven. Bovendien leidt economische onzekerheid ook tot
afschaling en uitstel van digitale projecten. En we zien
ook dat de investeringen in eigen datacenterruimten

de zorgen duidelijk toe.

achterblijven, terwijl colocatie-migraties worden uitge-

Met de Dutch Datacenter Index (DDI) brengen

OKTOBER 2020

steld. Wel zien we dat IT-bedrijven, met name op het

Pb7 Research en DatacenterWorks de activitei-

In oktober blikken de datacenterbeslissers te-

gebied van clouddiensten zoals SaaS, hun voetafdruk in

ten binnen de Nederlandse datacenters kort

rug op de periode van juli tot en met septem-

het datacenter snel vergroten om de vraag bij te kunnen

en krachtig in beeld. We meten iedere maand

ber. Met het nodige optimisme gingen Neder-

benen.

of de activiteit de afgelopen drie maanden is

landers op vakantie, waarna het aantal

toegenomen dan wel is afgenomen en wat de

besmettingen al snel weer toenam. Toch pro-

Voor de komende maanden blijven datacenters positief,

verwachtingen zijn voor de komende drie en

beerden de meeste bedrijven de draad zo

maar worden ze daar wel voorzichtiger in. Single te-

twaalf maanden. Het theoretische minimum

goed mogelijk weer op te pakken en begon

nant-datacenters lijken wat optimistischer en gaan 1

van de Index is ‘0’, het maximum ‘100’. Tot

een groot deel van de economie zich te nor-

punt omhoog. Dat komt vooral doordat de migratie naar

zover zitten de scores ruim boven de 50, het

maliseren. Daarbij is een besef ontstaan dat

colocatie afneemt, waardoor de eigen activiteit minder

punt waarbij groeiers en krimpers elkaar in

digitale transformatie versneld moet worden

snel zal krimpen. Multi-tenant datacenters zijn juist erg

evenwicht houden.

doorgevoerd om minder kwetsbaar te worden

voorzichtig geworden. Hoewel we in het sterke vierde
kwartaal aan zijn gekomen, is de verwachting dat de
groei in activiteiten ongeveer gelijk blijft aan de afgelopen drie maanden. Vooral datacenters die afhankelijk
zijn van bedrijven buiten de digitale sector, maken zich
zorgen over de groei. Datacenters die juist vooral van de
digitale sector afhankelijk zijn, zien de toekomst nog altijd zeer rooskleurig.
In de twaalfmaandelijkse vooruitblik zien we in oktober
ook een daling door de onzekere vooruitzichten. Waar
we net een soort nieuw, tijdelijk normaal begonnen te
vinden, staan we nu voor een mogelijk barre winter.
Steeds meer afnemers van colocatie komen daardoor in
financiële problemen. Niet ieder multi-tenant datacenter
heeft daar even veel last van. Ook in de komende
maanden zal de cloudsector sterk groeien, mede door
de impact va Covid-19. Hyperscale groei blijft doorzetten. En waar de bouw geraakt mocht worden, worden
duizenden vierkante meters gehuurd. Zo profiteren niet
alleen de hyperscale bouwers, maar ook de colocatie

Dutch Datacenter Index
oktober 2020

aanbieders met wholesale activiteiten.

Discover the Edge.

Smart Solutions. Real Business.
Rittal oplossingen voor de technologie van de toekomst.
Edge computing maakt het mogelijk om enorme hoeveelheden data
betrouwbaar en nauwkeurig realtime op te slaan, te verwerken en te
verdelen – altijd daar waar dit nodig is.Rittal bereidt uw IT-infrastructuur
voor op nieuwe uitdagingen - flexibel, betrouwbaar en wereldwijd.

www.rittal.nl
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VIRTUEEL OP 10, 11 EN 12 NOVEMBER 2020

IT INFRA INFORMEERT U
(OOK NU) OVER DE LAATSTE
ONTWIKKELINGEN ROND
DATACENTERS
In de huidige corona-crisis is alles ‘onzeker’. Zowel in privé- als in het openbare leven regeert ‘onzekerheid’ ons dagelijkse leven. Of is toch niet alles onzeker? Ons vermogen tot technologische
innovaties lijkt grenzeloos. Vooral in de huidige tijd zien we dat ondanks het feit dat een groot deel
van de medewerkers thuis werkt, de data-industrie ons de zekerheid kan bieden zodat voor de
meeste bedrijven het werk niet stil hoeft te liggen. Al is het bieden van zekerheid niet makkelijk, dit
brengt verschillende uitdagingen met zich mee en zijn we nog naarstig op zoek naar oplossin-gen en
nieuwe technologieën om de efficiëntie te verbeteren, fors op kosten te besparen, energie-gebruik te
optimaliseren, slimmer onderhoud te doen, te verduurzamen en alle andere facetten te verbeteren die
nodig zijn zodat ‘zekerheid’ geboden kan worden. De IT-infrastructuur en de data-center wereld zijn in
deze huidige tijd belangrijker dan ooit tevoren. Om onze kennis met elkaar te delen organiseert FHI op
10, 11 en 12 november het IT Infra event. Deze editie, toepasselijk in digi-tale vorm.

Tijdens het IT Infra-event komen alle ketens vanuit de data-industrie

PROGRAMMA

samen om via dit platform ken-nis met elkaar te delen. In drie dagen

Het programma bestaat uit 13 lezingen verdeeld over drie dagen

worden bezoekers door technische en interactieve webinars van de

waarbij de exposanten u middels een technisch webinar informeren

exposanten, keynote sprekers en door middel van een paneldiscussie

over hun ervaringen en kennis uit eigen vakgebied. Daarnaast wordt

bijgepraat over actuele thema’s. U kunt hier ook deel van uitmaken!

het programma aangevuld met twee plenaire lezingen en een panel-

Een bezoek aan dit event is gratis, u kunt zich aanmel-den via de event

discussie over de impact van Covid-19 op de data-industrie. Deze on-

website: https://fhi.nl/itinfra/

line bijeenkomst is het event voor de IT- en datacenter-professional.

DCW NOVEMBER
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AUTEUR
SHARON TAMMER TEKST

Om u alvast een indruk te geven van het event, zullen we de inhoud

•

van de webinars kort toelichten.

presentatie van Delta Electro-nics. Delta Electronics is een leverancier

Na een pauze vervolgen we het programma om 13.15 uur met een

van energiebesparende oplossingen met kerncompeten-ties op het
DINSDAG 10 NOVEMBER
•

Op de eerste dag van het event, dinsdag 10 november wordt om

10.15 uur het event afgetrapt met de lezing van Niek van der Pas van

gebied van vermogenselektronica, automatisering en infrastructuren
dat zich richt op het aanpakken van milieuproblemen, zoals de wereldwijde klimaatverandering.

Legrand. In zijn lezing gaat hij in op de pragmatische aanpak voor het
beveiligen van IT-infrastructuren.

•

De dag wordt afgesloten met om 14.30 uur de plenaire presentatie

van Willy Leuvering, namens ISA Nederland. De lezing zal gaan over de
Om 11.15 uur vertellen Bart Nieuwenhuis en Ronald van Veen van

ISA/IEC 62443 norm en OT-variant van de ISO 27001. Hoe kan je het

Vertiv u tijdens hun presentatie hoe u een duurzame investering doet

beste je datacenter infrastructuur beveiligen en hoe kan deze norm u

•

die niet onnodig hoeft te worden afgeschreven vanwege on-juiste

helpen in het be-veiligen van alle OT Infra die in een modern datacen-

toekomstbestendigheid. Ze laten zien hoe Prefab en modulaire groei-

trum aanwezig zijn.

scenario’s hierin een bij-drage kunnen leveren.

DCW NOVEMBER
BRANCHE-EVENT

10

•

Barend van de Lagemaat van CommScope deelt tijdens zijn webinar

om 10.15 uur de theorie en best practices over het perfect inspecteren
en reinigen van glasvezelconnectors.
•

Om 11.15 uur interviewt Marcel Pol zijn collega’s Andre Hiddink en

Elbert Raben van Rittal BV over de impact van data security op uw serverrack en de koeling van de IT apparatuur in deze racks. Zij hun kennis
en ervaring op het gebied van EMC, Tempest, SDIP normeringen en de
moge-lijke manier van klimatiseren.
•

Om 13.15 uur wordt het programma na een pauze vervolgd met

de presentatie van Bilal Sarfraz van ABB. Tijdens zijn lezing zal hij u uitleggen hoe je via de zogenaamde SWAPS methodiek en nieuwe technologieën met slimmer onderhoud het maximale rendement uit dataWOENSDAG 11 NOVEMBER
•

centers kan ha-len.

Dag twee, woensdag 11 november heeft ook veel interessante techRoel van de Pas van Nedstack verkent om 14.30 uur de mogelijkhe-

nische content voor u in het verschiet met afsluitend een paneldiscus-

•

sie.

den voor toepassing van diverse soorten brandstofcelsystemen voor
de voor data centra relevante power-toepassingen.

•

Om 10.15 uur zullen Edgar Hogenbirk en Rob Verduin van DE WIT dataMax Aerts van Dens zal het IT Infra programma afsluiten. De missie

centerkoeling BV u tijdens hun presentatie aan de hand van de O’s meer

•

inzicht geven in de parameters en mogelijkheden voor energieopti-

van Dens is om de energietran-sitie drastisch te versnellen door veilige

malisatie van uw koelinstallatie.

en betrouwbare waterstofbronnen te creëren die overal ter wereld
hernieuwbare, emissievrije stroom leveren en ze richten zich op be-

Om 11.15 uur vertelt Patrick Bast van ABB u hoe u de hoogste zeker-

lemmeringen voor de opslag en het transport van waterstof overwin-

heid kunt behouden bij uptime elektriciteit. Hij geeft u unieke oplos-

nen door het waar nodig veilig te produceren op aanvraag met behulp

singen om een zeer hoge betrouwbaarheid te genereren, lage Costs of

van de veelzijdige waterstofdrager Hydrozine.

•

Ownership te hebben, zonder uitval.
EXPOSANTEN EN SPONSOREN
•

Na een pauze wordt het programma om 13.15 uur vervolgd met

een interactieve sessie van Frank Bakker en John Kruythof van Beveco. Zij

Niet alle exposanten geven een lezing in het programma. Het digitale
IT Infra event wordt mede mo-gelijk gemaakt door:

zullen antwoord geven op de vragen: Welke uitdagingen zijn er met
betrekking tot de opbouw en het beheer van technische systemen?

AP Nederland - AP is de verbindende schakel op plekken waar infra-

Welke toegevoegde waarde biedt een merkonafhankelijk Datacenter

structuren kritisch zijn. Zij leveren besturingspanelen, energie verdeel-

Management Systeem? Hoe ziet dat er in de prak-tijk uit? En wat kun-

systemen etc. en diensten voor datacenters, OEM, healthcare en in-

nen we leren van een aantal goede praktijkvoorbeelden?

dustrie. Met 80 medewerkers hebben zij veel kennis in huis van
(elektro)techniek, kwaliteit, pro-cesoptimalisatie en lean denken &

•

Om 14.30 uur staat de vraag centraal: Wat is de impact van CO-

VID-19 op de data-industrie? Door middel van een paneldiscussie zullen

doen. Die kennis helpt om totaaloplossingen te kunnen bieden aan
klanten. AP is onderdeel van Dool Industries. Achieving perfection.

Jarno Bloem van NorthC Datacenters, Joris te Lintelo van Maincubes, Rob
Stevens van Interconnect, Steve Ramdharie van Dataplace u antwoord ge-

KSB - KSB behoort tot dé toonaangevende fabrikant voor pompen en

ven op deze vraag. De paneldiscussie wordt geleid door moderator

afsluiters ten behoeve van koelinstallaties in de datacenters. Deze van

Robbert Hoeffnagel van Datacenter-works en Cloudworks.

oorsprong Duitse en beursgenoteerde pompen- en afslui-ter fabrikant
is wereldwijd vertegenwoordigd en heeft meer dan 15.000 werkne-

DONDERDAG 12 NOVEMBER
•

Ook de derde en laatste dag van het IT Infra event, donderdag 12

november bevat een veelbelo-vend programma.

mers in dienst.
De basis van het bedrijfssucces is een innovatieve techniek waarbij het
een toonaangevende rol ver-vult in het fabriceren van de meest energiezuinige pompen en afsluiters welke momenteel verkrijg-baar zijn in

Om 9.15 uur start het programma met een webinar van Fortop.

de markt. De specialisten van KSB denken graag met u mee om uw

Fortop levert en ontwikkelt pro-ducten en totaaloplossingen op het

energie opname voor de koelwater pompen tot een minimum te be-

gebied van automation en energy control.

perken.

•

DCW NOVEMBER
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Bender Benelux BV - Bender is een fabrikant van zeer geavanceerde
producten en systemen om wereldwijd processen, mensen en installaties te beschermen, speciaal gericht op elektrische veilig-heid en bedrijfscontinuïteit. Bender heeft een toonaangevende positie in de
branche van isolatiebe-waking op ongeaarde netstelsels (IT). Dagelijks
werken zij aan innovatieve technologieën en paten-ten. Alles toegespitst op de industriële sector en applicaties waardoor de hoogste veiligheid en be-trouwbaarheid kan worden gegarandeerd voor proces,
mens en installatie. Toepassingen waarbij de focus op top kwaliteit,
best in Know How en best in service voorop staan.

WILT U MEER INFORMATIE OVER HET IT INFRA EVENT?
Dan kunt u terecht op de website van het IT Infra event: https://
fhi.nl/itinfra/.
Of neem contact op met FHI via Miranda van Wijk (miranda@fhi.
nl) of Marc Berkouwer (marc@fhi.nl) via telefoonnummer: 0334657507.
Aanmelden voor IT INFRA DIGITAAL kan via de event website:
https://fhi.nl/itinfra/

GNB - GNB - Exide Technologies streeft ernaar om de beste oplossingen te leveren voor energieop-slag. Oplossingen die toonaangevend
zijn in de branche op het gebied van kwaliteit en prestaties, klantresultaten stimuleren en een verschil maken in het leven van mensen.
Exide staat voor veilig-heid, innovatie en partnerschap en biedt tegelijkertijd een zeer goede werkplek voor hun medewer-kers.
voorgaande events van FHI is gebleken dat een digitaal event veel
HOE ZIET EEN DIGITAAL EVENT ERUIT?

nieuwe bezoekers trekt en diverse interactiemogelijkheden biedt tus-

Een digitaal event is een zeer geschikt alternatief voor een fysiek

sen de bezoeker en spreker. Ook de bezoeker die werkzaam is ‘in het

event. Vanaf een computer, tele-foon of tablet kan er ingelogd wor-

veld’ kan vanaf eigen werklocatie de webinars volgen. Het event

den. U hoeft er geen speciale software voor te installeren. Tijdens

wordt uitgezonden vanuit de FHI-studio.

■

EEN SERVICE
WAAR JE BLIJ
VAN WORDT?

OMDAT HET JE GELD EN TIJD BESPAART

Met labeling as a service in samenwerking met Brady, labelen en registreren we
al jouw bekabeling met zorg en liefde. Je bespaart direct in de aanschaf van een
printer en de opleiding van personeel. En dat geldt niet alleen voor hyperscalers.
Nieuwsgierig? mulder-hardenberg.com/nl/verliefd

LABELING (AS A SERVICE)
MH_2020_advertentie.indd 2

21/10/2020 11:16
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ONDERZOEKEN VAN DELL EN DYNATRACE GEVEN AAN:

PANDEMIE VERSNELT DIGITALE
TRANSFORMATIE MAAR ZET
CIO’S FLINK ONDER DRUK
Dat de huidige pandemie een enorme invloed heeft op ICT en datacenter is natuurlijk volstrekt duidelijk.
Veel organisaties proberen hun digitale transformatie te versnellen, zodat hun operatie onder de
huidige omstandigheden goed of zelfs beter functioneert. Toch gaat dit niet altijd even gemakkelijk.
Onderzoeken van Dell en software-firma Dynatrace geven aan dat de versnelde digitale transformatie
tot veel stress leidt - juist ook bij de managers die leiding moeten geven aan dit proces: de CIO’s.
Dell Technologies presenteerde onlangs de resultaten van zijn wereld-

weergeeft. Aan het onderzoek deden 4.300 bedrijfsleiders (van C-sui-

wijde onderzoek waaruit blijkt dat organisaties hun digitale transfor-

te tot directeur) mee van middelgrote tot grote organisaties in 18 lan-

matieprogramma's in een hogere versnelling zetten en zo binnen een

den.

paar maanden kunnen bereiken wat hen normaal gesproken jaren zou
kosten. De resultaten, die tweejaarlijks worden bijgewerkt in een Digi-

NIEUWE DIGITALE TRANSFORMATIE CURVE

tal Transformation Index (DT Index), laten zien dat organisaties trans-

Sinds de eerste DT Index in 2016 en de daaropvolgende in 2018, laten

formationele technologieprogramma's versnellen tijdens de wereld-

de resultaten van dit jaar een stijging zien van het aantal Digital Lea-

wijde COVID-19-pandemie.

ders (de digitaal meest volwassen organisaties) in Europa tot 6%. In
Nederland is het aantal Digital Leaders in 2020 hetzelfde als in 2018,

In een van de eerste wereldwijde onderzoeken die zakelijk gedrag als

namelijk 4%. Digital Adopters (de op één na meest digitaal volwassen

gevolg van de pandemie meet, geeft de 2020-index van Dell aan dat

organisaties) zijn in Europa gegroeid van 20% in 2018 naar 36% in

wereldwijd acht op de tien organisaties dit jaar een aantal digitale

2020 – een stijging van 16 procentpunten.

transformatieprogramma's versneld heeft doorlopen en dat 79% hun
bedrijfsmodel opnieuw bekijkt.

Sinds 2018 registreert de DT Index ook een bescheiden daling in Europa in het aantal Digital Laggards (de minst digitaal volwassen orga-

De DT Index is een wereldwijde benchmark die de status van organi-

nisaties) met 8 procentpunten, van 10% naar 2%. Ook was er een

saties op het gebied van digitale transformatie en hun prestaties

scherpe daling van de voorlaatste groep organisaties, de Digital Followers, met 19 procentpunten (van 33% naar 14%). Deze organisaties

‘VEEL CIO’S MAKEN ZICH ZORGEN OVER
DE TOENEMENDE DRUK OP IT-TEAMS,
DOOR EEN VERSNELDE DIGITALE
TRANSFORMATIE EN DE COMPLEXITEIT VAN
MODERNE CLOUD-OMGEVINGEN’

schuiven op naar de Digital Evaluator en Digital Adopter-groepen, die
beiden zijn gegroeid.
BELEMMERINGEN VOOR TRANSFORMATIE
De pandemie heeft de digitale transformatie over de hele wereld versneld, maar het garanderen van voortdurende transformatie is een
uitdaging. 94% van de organisaties wereldwijd wordt geconfronteerd
met belemmeringen voor hun transformatie. Volgens de 2020 DT Index zijn dit de drie belangrijkste belemmeringen voor het succes van
digitale transformatie in Europa:

DCW NOVEMBER
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-

Gebrek aan budget en middelen.

teveel tijd besteden aan handmatig werk dat geautomatiseerd kan

-

Geen inzichten kunnen halen uit data en/of data overload.

worden.

-

Zorgen over data privacy en cybersecurity.
CLOUD-MIGRATIE VERGROOT COMPLEXITEIT

Uit onderzoek van de softwarefirma Dynatrace blijkt echter dat er nog

Organisaties gebruiken cloud-technologie zoals microservices (70%),

meer belemmeringen zijn. Dit bedrijf, een specialist in software intel-

containers (70%) en kubernetes (54%) voor het versnellen van de in-

ligence, heeft onderzoek gedaan onder 700 CIO’s. Daaruit blijkt dat

novatie en het verbeteren van bedrijfsprocessen. Maar liefst 74% van

veel CIO’s zich zorgen maken over de toenemende druk op IT-teams,

de ondervraagde CIO’s ervaart echter dat het toenemend gebruik van

door een versnelde digitale transformatie en de complexiteit van mo-

cloud-technologie leidt tot meer handmatig werk om alle services

derne cloud-omgevingen. Als gevolg daarvan blijft er te weinig tijd

draaiend te houden. Ruim tweederde (69%) wil daarom de operaties

over voor innovatie en het prioriteren van taken die waarde toevoe-

anders gaan aanpakken, omdat het toenemend gebruik van Kuberne-

gen aan de business voor klanten.

tes de complexiteit vergroot en IT-omgevingen moeilijker te beheren
maakt.

ONDERZOEKSRESULTATEN
-	89% van de CIO’s zegt dat de digitale transformatie het afgelopen

INZICHT, AUTOMATISERING EN AI

jaar is versneld, terwijl 58% verwacht dat deze versnelling nog

93% van de ondervraagde CIO’s zegt dat AI-assistentie van cruciaal

verder toeneemt.

belang is om de toenemende workloads te managen en verwachte

-	86% van de ondervraagde organisaties gebruikt cloud-technolo-

waarde aan de business toe te voegen. CIO’s verwachten dat het au-

gie, zoals microservices, containers en Kubernetes, om de innova-

tomatiseren van cloud- en IT-operaties de benodigde hoeveelheid tijd

tie en bedrijfsprocessen te versnellen.

om alle systemen en services draaiend te houden met 38% kan ver-

-	63% van de CIO’s vindt dat hun cloudomgeving te complex is om
nog handmatig te beheren.

minderen. Dat levert gemiddeld zo’n 2 miljoen dollar aan kostenbesparingen op.

-	44% van de tijd besteden IT- en cloud-teams aan routinematige

In veel datacenters is de IT-omgevingen die zij hosten inmiddels zo

werkzaamheden om alle toepassingen draaiend te houden, het-

complex geworden dat deze een opmerkelijke dubbelrol vervult: aan-

geen organisaties gemiddeld $4,8 miljoen per jaar kost.

jager van innovatie en digitale transformatie maar tegelijkertijd ook

-	56% van de CIO’s ervaart dat ze vrijwel nooit aan alle businessbehoeften kunnen voldoen.
-	70% van de ondervraagde CIO’s is van mening dat hun IT-teams

een mogelijke rem doordat de IT te complex dreigt te worden.

■
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EERSTE OCP TECH WEEK

OPEN COMPUTE SCHROEFT
IN 2021 EISEN VERDER OP
Als deze editie van DatacenterWorks bij u op de mat valt, is de OCP Tech Week net begonnen.
Van 9 tot en met 13 november organiseert OCP een week vol online sessies waarin deelnemers
worden bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de specificaties en afspraken die OCP de
laatste maanden heeft gelanceerd. Daarnaast maakte OCP CTO Bill Carter bekend dat in 2021 de
eisen om een certificering te behalen verder worden opgevoerd.

“Het creëren van interoperabele producten en het aansturen van de-

-	Interoperabel beheer van hardware wordt bereikt wanneer alle

facto standaardfuncties in open source hardware is absoluut noodza-

producten de OCP Baseline Profile-specificatie ondersteunen. Om

kelijk om schaal en efficiëntie te bereiken”, schrijft OCP’s CTO Bill Carter

openheid te stimuleren moet de broncode voor hardware die out-

op de website van de organisatie. “Dit jaar hebben verschillende be-

of-band-beheer uitvoert, beschikbaar worden gesteld op https://

langrijke kenmerken geïdentificeerd die OCP nodig heeft om in 2021

github.com/opencomputeproject. Ook moeten alle toekomstige

een stap verder te gaan om interoperabiliteit, schaalvergroting en ac-

platforms voldoen aan de Open Source Firmware-specificatie om

ceptatie te garanderen. Vanaf 2021 zal OCP daarom 'de lat hoger leg-

OCP-erkenning te ontvangen. Deze vereisten samen brengen ons

gen' in de hele community met nieuwe gezamenlijk ontwikkelde ont-

een stap dichter bij een open, duurzame oplossing en maken een

werpen en bijdragen. Op OCP TECH WEEK zullen de foundation en de

circulaire economie voor IT-apparatuur mogelijk.

uit vrijwilligers bestaande teams deze collectieve visie met u delen.”
“Om de industrie voor te bereiden op een grotere vermogensdichtheid
VOORBEELDEN

hebben we compatibele benaderingen nodig voor IT- en facilitaire

Carter noemt in zijn blog post ook een aantal voorbeelden van hoe

ontwerpen”, aldus Carter. “Alle door vloeistofkoeling mogelijk ge-

OCP de lat in 2021 hoger zal leggen.

maakte bijdragen moeten voldoen aan de ACS Liquid Cooling Cold
Plate Requirements-document revisie 1.0 of later. Ook moeten bijdra-

- OpenRack-oplossingen (mechanische en vermogenscomponenten)
moeten voldoen aan de OpenRack 2.0 of latere specificatie. Deze

gen aan Immersion Cooling voldoen aan het Immersion Requirementsdocument revisie 1.0 of hoger.”

eist zorgt voor interoperabiliteit naarmate de toeleveringsketen
zich uitbreidt met nieuwe leveranciers.

DEELNEMERS EN SPECIFICATIES
OCP heeft de afgelopen periode SIMS Lifecycle Services als nieuwe

-	
De OCP Mezzanine 2.0-specificatie en de NIC 3.0 worden op grote
schaal toegepast. Als zodanig wordt van serverplatforms verwacht

deelnemer verwelkomt. Daarnaast heeft een aantal partijen nieuwe
certificeringen bereikt.

dat ze een of beide van deze I/O-opties ondersteunen in plaats van
bedrijfsspecifieke alternatieven. Nieuwe interfaces zullen door de
community worden gedefinieerd en gecontroleerd en er zullen inschakeldata worden vastgesteld. Een van die interfaces, de Data
Center Security and Control Interface (DC-SCI), zal sterk worden
aanbevolen voor 2021-producten en zal toekomstige root-of-trust
mogelijk maken.

‘OPENRACK-OPLOSSINGEN MOETEN IN
2021 VOLDOEN AAN DE OPENRACK 2.0
OF LATERE SPECIFICATIE’
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-	OCP heeft een nieuw incubation project bekend gemaakt: Time Appliances Project (TAP). Dit project wil alle technologieën, ideeën en
visies bij elkaar brengen voor het ontwikkelen van nieuwe generaties time servers. Time servers zijn van cruciaal belang voor het
synchroniseren van IT-verwerkingen. Met name in de wereld van
telecom, audio & video en andere realtime applicaties zijn dit soort
UfiSpace heeft enkele van zijn ‘line cards’ nu voorzien van een OCP

systemen zeer belangrijk.

Accepted-certificaat.

-	Artesyn Embedded Power heeft een nieuwe Open Rack version 3
(OCP ORv3) power shelf op de markt gebracht.
-	Een voorbeeld is Wiwynn dat de nieuwe EP100 introduceerde, een
3U short-depth OCP Inspired OpenEDGE platform.

-	Het nieuwe sub-project Advanced Cooling Facilities valt onder het
Data Center Facilities-project en heeft tot doel om referentie-ont-

-	Facebook heeft de 200G FR4 OCP-specificatie voor optische transceivers gelanceerd. Deze is gebaseerd op IEEE 200GBASE-FR4.
- SpaceDC in Singapore heeft het label ‘OCP Ready’ ontvangen.

werpen te ontwikkelen voor geavanceerde koelingsoplossingen
voor met name OCP Ready-datacenters.
-	UfiSpace heeft zijn Distributed Disaggregated Chassis (DDC) line
card platforms weten te voorzien van OCP Accepted Certification.

-	
Penguin Computing heeft de nieuwe Tundra-server Relion
XO1122eAP geïntroduceerd. Deze is gebaseerd op Intel Scalable

De kaarten zijn bedoeld voor gebruikt in white box netwerkapparatuur.

9200 series processoren in een OCP form factor. Deze oplossing
biedt 7616 CPU cores per rack.

■

WAAROM
YELLOW DUCT
KABELGOTEN
TOP ZIJN ?
ZE BESPAREN JE TIJD ÉN GELD

De gele kabelgoten van Warren & Brown zijn snel te installeren en goed te
combineren met andere systemen. Bovendien zijn ze Low Smoke en Zero Halogen.
Logisch dat de duimen van elke expert omhoog gaan bij Yellow Duct. Nieuwsgierig?

mulder-hardenberg.com/nl/top
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ROGIER DEN BOER EN BAREND VAN DE LAGEMAAT VAN COMMSCOPE:

’GROEIENDE VRAAG NAAR
NETWERKCAPACITEIT
VRAAGT STRAKS OM 800G’
Of het nu gaat om de sterke groei in SaaS of de minstens zo forse toename in het gebruik van AI en
machine learning, bij steeds meer organisaties groeit de behoefte aan bandbreedte fors. Tegelijkertijd
stelt men ook steeds hogere eisen aan latency. Logisch dus dat datacenterbeheerders nadrukkelijk naar
de toekomst van hun structured cabling-infrastructuur kijken, vertellen Rogier den Boer en Barend van
de Lagemaat van CommScope. Wie vandaag investeert in 100G, doet er verstandig aan om rekening te
houden met migratie naar 400G en - over enkele jaren - zelfs naar 800G. CommScope schreef er een
eBook over.

“Structured cabling wordt bij steeds meer organisaties maatwerk op

we dat de opkomst van AI en machine learning zo snel gaat dat bo-

basis van standaard componenten. Afhankelijk van de inschatting die

vendien steeds hogere eisen aan latency worden gesteld.”

een klant maakt proberen we een infrastructuur te ontwerpen die zo
goed mogelijk op die behoeften inspeelt. Het is best wel opmerkelijk

TOEKOMST VAN STRUCTURED CABLING

om te zien dat de toekomstige behoeften lang niet altijd zo gemak-

We spraken Rogier den Boer en Barend van de Lagemaat naar aanlei-

kelijk in kaart te brengen is. We zien bij bijvoorbeeld productiebedrij-

ding van een eBook dat CommScope heeft geschreven over de toe-

ven dat zij in hoog tempo digitaliseren waardoor zij in korte tijd een

komst van structured cabling. Waar veel datacenters nu met 40G en

enorme groei in bandbreedtebehoefte zien. In andere sectoren zien

100G bezig zijn, gaat het in dit document over de toekomst. Het eBook
‘What’s Next for the Data Center; 400G and Beyond’ (zie ook kader)
gaat ook al in op 800G. Wie met de implementatie van 100G aan de
slag is, moet zich natuurlijk nu al voorbereiden op de volgende generaties. “Het is inderdaad een vraag die we ons steeds vaker gesteld
wordt”, vertelt Den Boer.
‘In het datacenter is capaciteit een kwestie van checks & balances tussen servers, switches en connectiviteit’, schrijft James Young van CommScope in het eerder genoemde eBook. Elk pusht de ander om sneller
en goedkoper te zijn. Switch-technologie was jarenlang de belangrijkste drijfveer. 'Met de introductie van Broadcom's StrataXGS Tomahawk
3 switches kunnen datacenterbeheerders nu de switching- en routingsnelheden verhogen tot 12,8 Tbps en hun kosten per poort met 75
procent verlagen. De beperkende factor leek de CPU te worden, maar
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MEER WETEN?
Het eBook ‘What’s Next for the Data
Center; 400G and Beyond’ kan hier
gedownload worden.

eerder dit jaar introduceerde NVIDIA zijn nieuwe Ampere-chip voor

Er zijn ook meer connectoropties om 400G MMF-modules met kort

servers. Processors die bij gaming worden gebruikt, blijken perfect te

bereik te ondersteunen. De 400GBASE-SR8-standaard maakt een

zijn voor het afhandelen van de training en op inferenties gebaseerde

MPO-connector met 24 vezels mogelijk (voor oudere toepassingen) of

verwerking die nodig is voor kunstmatige intelligentie (AI) en machine

een MPO-connector met één rij 16 vezels. De vroege favoriet voor

learning (ML).'

serverconnectiviteit voor cloud is de MPO16 met één rij. Een andere
optie, 400GBASE-SR4.2, maakt gebruik van een enkele rij MPO 12 met

BOTTLENECK VERSCHUIFT NAAR NETWERK

bidirectionele signalering, handig voor switch-to-switch-verbindingen.

Met switches en servers die op schema liggen om 400G en 800G te

IEEE802.3 400GbaseSR4.2 is de eerste IEEE-standaard die bidirectio-

ondersteunen, verschuift de druk naar de fysieke laag om het netwerk

nele signalering op MMF gebruikt en introduceert OM5 multimode-

in evenwicht te houden. IEEE 802.3bs, goedgekeurd in 2017, maakte de

bekabeling. OM5-glasvezel breidt de ondersteuning voor meerdere

weg vrij voor 200G en 400G Ethernet. De IEEE heeft echter pas onlangs

golflengten uit voor toepassingen zoals BiDi, waardoor netwerkont-

zijn bandbreedtebeoordeling voor 800G en meer afgerond. Gezien de

werpers 50 procent meer afstand krijgen dan met OM4.

tijd die nodig is om nieuwe standaarden te ontwikkelen en toe te passen, kunnen we al achterop raken. Fabrikanten van bekabeling en op-

GAAN WE SNEL GENOEG?

tische apparatuur zetten zich in om het momentum gaande te houden,

Analisten voorspellen dat 800G-optische technologie binnen de twee

aangezien de industrie ernaar streeft de lopende overgangen van

jaar nodig zijn. Daarom werd in september 2019 een 800G pluggable

400G naar 800G, 1,2 Tb en verder te ondersteunen.

MSA gevormd om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, waaronder
een goedkope 8x100G SR multimode-module voor 60 tot 100 meter.

Hoe wordt hierop ingespeeld? ‘Serverconfiguraties en bekabelingsar-

Het doel is om een goedkope 800G SR8-oplossing te leveren waarmee

chitecturen evolueren’, schrijft Young. ‘Aggregatie-switches gaan van

datacenters goedkope servertoepassingen kunnen ondersteunen. De

de bovenkant van het rack (TOR) naar het midden van de rij (MOR) en

MSA zou het verhogen van de switch radix en het verminderen van

worden verbonden met de switch-fabric via een gestructureerd patch-

het aantal servers per rack ondersteunen.

paneel voor bekabeling. Als u nu naar hogere snelheden wilt migreren, hoeft u alleen maar de server-patchkabels te vervangen in plaats

Ondertussen werkt de IEEE 802.3db-taskforce aan goedkope VCSEL-

van de langere switch-to-switch-verbindingen. Dit ontwerp elimineert

oplossingen voor 100G per golflengte en heeft ze de haalbaarheid

ook de noodzaak om 192 actieve optische kabels (AOC's) tussen de

aangetoond van het bereiken van 100 meter boven OM4 MMF. Dit zou

switch en servers te installeren en te beheren’.

serververbindingen kunnen transformeren van in-rack DAC naar MOR/
EOR high-radix-switches.

FORM FACTOR VAN TRANSCEIVERS
Nieuwe ontwerpen in insteekbare optische modules geven netwerk-

“Het goede nieuws is dat er tussen de normalisatie-instellingen en de

ontwerpers extra tools, aangevoerd door 400G-ondersteunende

industrie belangrijke en veelbelovende ontwikkelingen gaande zijn die

QSFP-DD en OSFP. Beide form factoren hebben bieden

acht 50G

datacenters naar 400G en 800G kunnen brengen”, zegt Den Boer. “Het

PAM4’s. Wanneer geïmplementeerd in een configuratie met 32 poor-

wegnemen van de technologische hindernissen is echter slechts een

ten maken de QSFP-DD- en OSFP-modules 12,8 Tbps mogelijk in een

deel van de uitdaging. De andere is timing. Omdat vernieuwingscycli

1RU-apparaat. De OSFP- en de QSFP-DD form factor ondersteunen de

elke twee tot drie jaar worden uitgevoerd en nieuwe technologieën

huidige 400G optische modules en de volgende generatie 800G opti-

steeds sneller beschikbaar komen, wordt het voor operators moeilijker

sche modules. Met behulp van 800G-optica behalen switches 25,6

om hun overgangen goed te timen.”

Tbps per 1U.
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BEDOELD VOOR ONTWERP, ENGINEERING EN INTEGRATIE VAN SYSTEMEN EN PRODUCTEN

NEN PUBLICEERT
SAFETY CUBE METHODE
NEN publiceert de Safety Cube Methode. Deze legt de basis voor een veilig en juist systeemontwerpen
en systeemintegratie door drie componenten: mensen, technisch systeem en de omgeving, evenals de
snijvlakken tussen deze componenten. Met de methode kunnen al deze componenten integraal worden
benaderd in het technisch ontwerpproces. NEN nodigt belanghebbende partijen uit feedback te geven.
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De integrale benadering en stappen van de Safety Cube Methode zijn

PILOT EN SAMENWERKING

in de Nederlands Technische Afspraak (NTA) Ontwerp NTA 8287:2020

Dr. Mohammad Rajabali Nejad is de uitvinder van de methode en de

vastgelegd. Het ontbreken van een integrale benadering, bijvoorbeeld

auteur van deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA). Deze NTA is

door in het ontwerp van een gebouw of een datacenter onvoldoende

ontwikkeld in een experimentele setting. Het doel van deze samen-

rekening te houden met omgevingsaspecten, kan in de praktijk tot

werking tussen Mohammad Rajabali Nejad en NEN Innovationlab was

onveilige situaties leiden en zelfs ongelukken en schade tot gevolg

om het standaardisatieproces te gebruiken en te versnellen, met be-

hebben. Met de benadering en stappen van Safety Cube Methode en

houd van het kwaliteitsniveau van NEN bij standaardontwikkeling en

het vastleggen van de methode in een NTA worden de veiligheidsri-

het voldoen aan de essentiële stappen in het normale NTA-ontwikkel-

sico’s en risico’s op schade en ongelukken zoveel mogelijk beperkt.

proces. Joop Halman (Universiteit Twente) en Paul Hoogerkamp (MECID) hebben dit document beoordeeld. Een conflict met de huidige

Deze methode kan in iedere discipline waar sprake is van een tech-

normen kon niet worden gedetecteerd.

nisch ontwerpproces worden toegepast. Iedere professional en student die zich bezig houdt met technisch ontwerpen behoort dan ook

Voor een verdere verbetering van de NTA en het creëren van een bre-

tot de doelgroep van deze NTA. Voor het stimuleren van een brede

der draagvlak worden andere partijen uitgenodigd om binnen een tijd-

toepassing binnen deze doelgroepen worden in een later stadium ook

bestek van zes weken feedback te geven. De ontvangen feedback

trainingen en lesmateriaal ontwikkeld.

wordt vervolgens beoordeeld en meegenomen in een volgende versie van de NTA. Ontwerp NTA 8287:2020 is te bestellen via de webshop.

■

OPLOSSINGEN
WAAR JE ÉCHT
BLIJ VAN WORDT?

THE EXPERT APPROACH

Ontdek nu de oplossingen en service voor je datacenter waar je écht blij van
wordt. Van een snelle levering tot de perfecte installatie. Wij ﬁxen het voor je.
Hierbij gaan onze experts heel ver om jou extra blij te maken. Nieuwsgierig?

mulder-hardenberg.com/nl/blij
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DE VISIE VAN TOONAANGEVENDE SPELERS OP DE UPS-MARKT

VOORUITBLIK
OP UPS DAY 2020
Op 10 december vindt de UPS Day 2020 plaats - dit jaar geheel virtueel. Tijdens dit event wordt
u geheel bijgepraat over de laatste ontwikkelingen rond de energievoorziening van datacenters.
Maar wat zijn die ontwikkelingen eigenlijk? Als vooruitblik op dit event vroeg redactie van
DatacenterWorks een aantal toonaangevende aanbieders naar hun visie op de wereld van de UPS.
Modularisering is natuurlijk een trend die we

continue stroomvoorziening is. De UPS heeft

ALTERNATIEF BIEDEN

al een aantal jaren zien als het om Uninter-

een energiebron waarin tijdelijk energie

Het gebruik van lithium-batterijen roept op

ruptable Power Supplies gaat. Maar dat is ze-

wordt opgeslagen, die meteen kan worden

z’n minst ethische vragen op, vindt Mulder.

ker niet de enige ontwikkeling die Neder-

gebruikt als het net uitvalt. Als energiebron

Laat staan het feit dat de recycling van deze

landse leveranciers van UPS-systemen en

hiervoor worden vaak batterijen gebruikt. De

batterijen nog niet is geregeld. Daarnaast re-

power Infrastructure-oplossingen zien.

steeds populairdere lithium-batterijen heb-

sulteert gebruik in een verhoogd brandge-

ben een hogere energiedichtheid (kWh/m3)

vaar.

Henk Mulder, regionale manager bij HITEC Po-

en gaan langer mee dan de gebruikelijke

wer Protection, heeft het eigenlijk nauwelijks

lood-zuur accu’s.”

Gelukkig is er een alternatief, meent Mulder.

over technologie als hij naar trends kijkt. “Om

“Een DRUPS (Dynamisch Roterende UPS)

datacenters en andere kritische toepassingen

Met name in de grondstof lithium ziet Mulder

voorziet in de naadloze integratie van een

te voorzien van een continue netspanning

een probleem. “Voor lithium bevindt de helft

stand-by diesel generator en een UPS-sys-

worden natuurlijk UPS-systemen gebruikt.

van de wereldvoorraden zich in de zogehe-

teem. Wat hierbij opvalt is dat het DRUPS-

Deze systemen zorgen ervoor dat wanneer

ten 'lithiumdriehoek', meestal in ongerepte

systeem GEEN batterijen gebruikt. Het gehe-

het net niet meer beschikbaar is, er toch een

zoutvlakten in gebieden van Argentinië, Chili

le systeem neemt zo’n 40-50% minder

en Bolivia. Mijnbouwbedrijven zijn ervan be-

vloeroppervlak in beslag en heeft een rende-

schuldigd de lokale bevolking te

ment dat gelijkwaardig is aan de zogenaam-

Batterijen vormen in veel datacenter door gebrek

exploiteren, buitensporige hoe-

de statische UPS-systemen met batterijen.”

aan onderhoud een belangrijke bron van storingen.

veelheden drinkwater te onttrekken en ongerepte natuurge-

HITEC Power Protection heeft wereldwijd

bieden te beschadigen. Voor

meer dan 2000 DRUPS systemen geïnstal-

kobalt bevindt meer dan de helft

leerd in meer dan 60 landen die een geza-

van de wereldreserves zich in de

menlijk vermogen leveren van ruim 3100

Democratische Republiek Congo,

Megawatt aan continue energie. Of het nu

waar

zijn

gaat om de continue energievoorziening van

beschuldigd van kinderarbeid en

de langste treintunnel ter wereld door de

ernstige gezondheids- en veilig-

Zwitserse Alpen, om betrouwbare energie-

heidsschendingen. In 2019 span-

voorziening van ’s werelds meest moderne

de een mensenrechtenorganisa-

datacenter in Singapore of om kwalitatief

tie een rechtszaak aan tegen

hoogwaardige energievoorziening van s ’we-

Apple, Google, Dell, Microsoft en

relds grootste halfgeleiderfabriek in China,

Tesla namens 14 families in Con-

samen met onze klanten bouwt HITEC we-

go.”

reldwijd mee aan unieke projecten.

mijnbouwbedrijven
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UPTIME WORDT STEEDS BELANGRIJKER

Steeds meer datacenters eisen een uptime van 99,9999 procent.

Bij B&A Services ziet sales manager Arie Ouweneel een andere trend die ook meer en
meer door datacenters en IT-afdelingen naar

“Projectmanagement hebben wij in ons

voren wordt gebracht: het belang van een

DNA”, meent Ouweneel. “De noodstroomin-

uptime en dan liefst een beschikbaarheid die

stallatie wordt turnkey opgeleverd. Het neer-

richting 99,9999 procent gaat. Onlangs kocht

zetten van een turnkey datacenter in Europa

Power Generation BV, het moederbedrijf van

duurt even en daar komt veel bij kijken. Bij

Zwart uit IJmuiden, 100% van de aandelen

Zwart stellen we daarom per datacenter één

B&A Projects en B&A Services. Die consolida-

contactpersoon aan. Deze allrounder bezit

tie is belangrijk om de kennis en vaardigheden te kunnen garanderen die nodig is om
een dergelijke uptime te kunnen realiseren.

PROGAMMA UPS DAY 2020
•

Datum: 10 December 2020

Ouweneel: “Je ziet onze installaties van de

•

Het event is dit jaar geheel online

grootste hyperscale datacenters door heel

•

Hier vindt u meer informatie en de mogelijkheid om te registreren.

Europa tot edge datacenters in Afrika. Ons

•

Het programma:

team is volledig op elkaar ingespeeld en

-	Jos Bijvoet was jarenlang wereldwijd verantwoordelijk voor de tech sic he infrastruc-

heeft samen honderden projecten succesvol

tuur van de datacenters en cloud-faciliteiten van een grote financiële instelling. Hij zal

afgerond. Elke oplossing is een combinatie

ingaan op de vraag waar grote enterprise-organisaties naar kijken als het gaat om

van modulaire elementen van noodstroom-

investeringen in datacenters. De laatste nieuwe features? Of vooral naar de vraag wat

installaties voor datacenters met maatwerk-

zo’n investering eigenlijk oplevert: in kanen. Maar juist ook in risico’s.

aanpassingen voor de specifieke situatie.
Communicatie, samenwerking en voortdu-

-	Dirk Harryvan (Certios) was nauw betrokken bij het LEAP-project. Centraal in dit project

rende minutieuze bewaking van het proces

stond de vraag: waarom passen veel IT-afdelingen de poster management-instelingen

zijn doorslaggevend. Wij onderhouden nu

van hun servers niet goed toe? En wat heeft dat voor gevolgen voor het energiever-

1200 sets bij 250 datacenters in 8 landen.”

bruik van datacenters en serverruimtes?

“Wij ontwerpen, engineeren tekenen, bou-

-	Marco Verzijl (WcoolIT) lanceerde onlangs het idee dat datacenters en IT-afdelingen

wen, installeren en servicen de complete in-

hun energieverbruik door een centrale instelling laten registreren. Een controversieel

tegrale noodstroominstallaties voor datacen-

idee wellicht, maar wel een mogelijkheid om (eindelijk) tot een duidelijk beeld van het

ters. Wij weten daarom welke gevolgen één

energieverbruik van de datacenterindustrie in ons land te komen.

kleine verandering kan hebben op de
stroomvoorziening van het datacenter. We
overzien het geheel en zorgen ervoor dat alles naadloos op elkaar aansluit.”

•

Moderator is Robbert Hoeffnagel, hoofdredacteur van DatacenterWorks.
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maal nieuwe ideeën die worden uitgewerkt

co op uitvaltijd”, vertelt hij. “Batterijstoringen

om aan deze vraag te voldoen.”

zijn verantwoordelijk voor meer dan de helft
van alle UPS-storingen. Het maakt daarbij bo-

Een noodstroomvoorziening in een datacenter.

INVLOED VIRTUALISATIE

vendien niet uit of het batterijsysteem Valve-

Servers met een hogere dichtheid betekenen

Regulated Lead Acid (VRLA), Vented Lead

dat er voor elke server een hoger stroomver-

Acid (VLA) of nikkel-cadmium (NiCad) is. De

bruik nodig is. “Daar komt echter bij dat de

batterijen vormen verreweg het meest

wereld zich steeds meer zorgen maakt over

kwetsbare en meest storingsgevoelige on-

het energieverbruik van datacenters. Daar-

derdeel van een UPS. Daarom is regelmatig

om richten ondernemingen zich steeds meer

onderhoud van deze batterijen van cruciaal

energie-efficiëntie en duurzaamheid. Virtua-

belang om ervoor te zorgen dat de backup-

alle kennis en ervaring om het project van

lisatie-technologie biedt oplossingen voor

stroom beschikbaar is wanneer dat nodig is.”

start to finish te realiseren en tot een goed

ondernemingen waardoor elke server een

einde te brengen. Hij zorgt er proactief voor

grotere werklast aan kan, zodat deze opti-

De belangrijkste zorg voor een batterijsys-

dat u altijd precies weet wat de status is.”

maal kan worden benut. In de huidige fase

teem zijn de omgevingsomstandigheden van

van de wereldwijde cloud-trend zien veel on-

het UPS-systeem. Ongunstige omgevingen

POWER DENSITY GROEIT

dernemingen 'cloud first' al als een van hun

kunnen de beschikbare levensduur aanzien-

Bij Delta let men scherp op de ontwikkelin-

belangrijkste strategieën. Er worden meer IT-

lijk verkorten. “Batterijen die te warm of te

gen rond power density. "Nu de snelle groei

budgetten geïnvesteerd in cloud-gerelateer-

koud zijn hebben een negatieve invloed op

van de vermogensdichtheid een trend wordt,

de IT-infrastructuur en -software en sommi-

het vermogen van de batterijen om energie

moeten bedrijven effectievere manieren vin-

ge bedrijfsorganisaties en IT-leveranciers

te geleiden en op te slaan. Er bestaan schat-

den om de uitdagingen op het gebied van

gebruiken zelfs al ‘cloud only’ als hun belang-

tingen dat elke temperatuurstijging van 8-10

elektriciteit, koeling en ruimte die ermee ge-

rijkste strategie.

°C de levensduur van de batterij halveert.
Raadpleeg daarom altijd de specificaties van

paard gaan het hoofd te bieden”, vertelt Marisela Martinez van deze fabrikant die de

Martinez voegt daaraan toe: “Een andere

de batterijfabrikant voor het aanbevolen be-

laatste jasren flink aan de weg timmert in

trend die duidelijk impact heeft op de power-

drijfstemperatuurbereik van de batterij.”

Nederlandse datacenters. "Gelukkig integre-

infrastructuur en de UPS-systemen van data-

ren experts bij Delta het modulariseringscon-

centers is natuurlijk de ontwikkeling van mo-

Daarnaast wijst Van Nieuwenhuizen op het

cept in producten en oplossingen die zijn ont-

bile en sociale media. Er is een enorme

feit dat regelmatig onderhoud en trending er

worpen voor datacenters om meer flexibiliteit

rekenkracht nodig om de gegevens die hier-

voor kan zorgen dat het gebruik van batterij-

te bieden en voor te bereiden op de groei-

bij vastgelegd en geanalyseerd worden te

en tot het - zeg maar - normale einde van

ende werklast.”

kunnen verwerken. Voeg daarbij de snelle

hun levensduur is verzekerd. “Dit levert na-

ontwikkeling van het Internet of Things (IoT)

tuurlijk een aanzienlijke kostenbesparing op

Datacenters hebben de afgelopen jaren met

en het zal duidelijk zijn dat AI, machine lear-

en draagt bovendien bij aan een groene, ver-

veel uitdagingen te maken gehad als gevolg

ning en big data-analyse een fors energiever-

antwoorde oplossing.”

van snelle veranderingen in IT-technologie-

bruik vereisen. Dit zijn trends waar iedere

ën. Datacenters met hoge dichtheid zijn een

gebruikers of eigenaar van een datacenter of

Onderdeel van moderne backup-systemen

probleem geworden waarmee ondernemin-

serverruimte serieus rekening moet hou-

zijn ook generatoren. Franklin Fueling Sys-

gen steeds vaker te maken hebben. “Omdat

den.”

tems biedt hiervoor een complete lijn petro-

we hogere eisen stellen aan internetdien-

leumapparatuur. Kenmerkend voor deze sys-

sten, moeten bedrijven manieren bedenken

ZORG VOOR BATTERIJEN

temen, zo vertelt Van Nieuwenhuizen, is dat

om te voldoen aan de verwachtingen van

De rol die batterijen spelen in een nood-

zij het brandstofpeil van de tank monitoren,

gebruikers voor 24x7 beschikbaarheid. Het

stroomvoorziening wordt nog wel eens on-

maar ook vocht, verontreinigingen en moge-

aantal servers blijft toenemen, terwijl er in

derschat, vertelt Wim Nieuwenhuizen, ver-

lijke lekkages in zowel de tank als de leidin-

fysiek steeds kleinere systemen veel meer

antwoordelijk voor EMEA sales Grid Solutions

gen. Toch is het beheren en onderhouden

rekenkracht en opslagcapaciteit wordt opge-

bij Franklin Electric.

van generator sets een kennisintensieve dis-

nomen. Small Form Factor (SFF), blade ser-

“Uw UPS-systeem (Uninterruptible Power

cipline. Daarom levert First-Case in Waterin-

vers naar hyperscale servers naar ‘Composa-

Supply) is het hart van uw backup-stroom.

gen een opleidingsprogramma aan, zodat

ble Infrastructure; die wordt ingezet om

Maar slechts één enkele slechte batterij in

medewerkers op de hoogte blijven van de

flexibele frames te realiseren. Het zijn alle-

een UPS-batterijstreng zorgt al voor een risi-

laatste technische kennis.

■

VOL
L
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L

UPS Day - Grip op energie
10 december 2020

Meld u aan via datacenterworks.nl
Onderwerpen en sprekers
Resultaten LEAP-project (power management & servers).
Dirk Harryvan
LEAP-project en adviesbureau Certios
Idee: Server eigenaren moeten verplicht hun energieverbruik
aan de overheid rapporteren. Waarom en hoe wordt dat georganiseerd?
Marco Verzijl
WcoolIT
Energie, datacenters en risico’s.
Jos Bijvoet
Voormalig datacentermanager bij ﬁnanciele instelling
Moderator en hoofdredacteur DatacenterWorks en CloudWorks.
Robbert Hoeﬀnagel

Mede mogelijk gemaakt door

Datacenter
works
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THERMISCHE BEWAKING EN ANALYSE VAN HET DATACENTER

OP WEG NAAR HOGERE
ENERGIE-EFFICIËNTIE IN DE WITTE
RUIMTE VAN HET DATACENTER
Het monitoren van de datacenteromgeving levert operators belangrijke data op voor analyses. Deze
maken het mogelijk om de efficiëntie te verhogen en besparingen te realiseren door minder energie
te verbruiken. Modulaire oplossingen voor thermische efficiëntie maken gebruik van temperatuur- en
drukmetingen om de witte ruimte in het datacenter te bewaken en doelstellingen op het gebied van
duurzaamheid te realiseren. Dit stelt operators in staat om potentieel kostenneutrale systemen te
implementeren die voortdurend flinke besparingen opleveren.

De witte ruimte in een datacenter is de ruimte die beschikbaar is voor

De laatste tijd nemen zowel de kosten als frequentie van storingen in

het installeren van servers, switches en storage. Daarin worden tevens

datacenters toe. Zo was Wikipedia urenlang niet beschikbaar door een

de ventilatiesystemen voor alle serverracks geïnstalleerd. Andere de-

storing in het datacenter en ook de Outlook e-mailservice van Micro-

len van het datacenter bieden plaats aan centrale koelunits, UPS'en en

soft was onlangs 16 uur verlamd door ongeplande uitval van servers.

andere apparatuur en vormen de grijze zone. De bewaking en con-

Beide incidenten zijn veroorzaakt door oververhitting van servers, die

trole van zowel grijze ruimten als witte ruimten is essentieel voor een

vervolgens automatisch zijn uitgeschakeld. Waarom was er geen mo-

aantal compliance- en klanteisen, waaronder de PUE-ratings.

nitoring- en regelsysteem aanwezig om deze onderbrekingen te voorkomen?

Datacenters staan steeds meer onder druk om systemen voor milieumonitoring te implementeren. Momenteel zijn er op dit gebeid nog

Internationale normen zoals de ASHREA TC 9.9, ETSI EN 300 en EN

grote verschillen bij het realiseren van - zeg maar - ‘strategische’ en

50600-2-3 bieden een referentiekader voor ‘best practices’, compli-

‘basis’ datacenters. De financiële en milieuvoordelen die het gebruik

ancy en het correct ontwerpen van informatietechnologie-omgevin-

van een intelligent monitoringsysteem oplevert, met name bij modu-

gen (ITE). Exploitanten beschikken tevens over de technologie om op

laire oplossingen voor activa- en connectiviteitsmanagement, spreken

basis van deze normen beleid en systemen te ontwerpen voor hun

echter steeds meer operators aan.

datacenters en computerruimten. Met die systemen zijn veel inciden-

Figuur 1: Redenen waarom datacenterexploitanten investeren in

Figuur 2: Kosten van een gedeeltelijke en volledige uitval van het datacenter

milieumonitoring (Bron: ramingen IBM)
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ten als gevolg van oververhitting te voorkomen, waardoor de gebrui-

4.	Beheer luchtstroom & controle koelsysteem - Het is belangrijk een

kers dus geen storingen meer ervaren en de operators het risico op

strategie te definiëren voor het beheren van de luchtstroom en de

mogelijke financiële consequenties aanzienlijk verkleinen.

controle van het koelsysteem. Bij een goed luchtstroombeheer

BEHEER VOLGENS ASHREA TC 9.9

temperatuur van 40°C de temperatuur in het warme gangpad

1.	Kast- en rack - De aanvoertemperatuur en de relatieve luchtvoch-

rond de 60°C bedraagt.

kan de temperatuur 20°C stijgen, dit betekent dat bij een aanvoer-

tigheid voor serverkasten en -racks worden onderin, middenin en
bovenin gemeten en bewaakt om het aanbevolen bereik (15 -

Een ander belangrijk onderdeel voor het effectief beheren van de

32°C) te handhaven.

luchtstroming en het koelsysteem voor de witte ruimte van het datcenter is de luchtdruk.

2.	Behuizing - In aanvulling op punt 1: Bij gebruik van een koude gang
kan de temperatuur in de warme gang oplopen tot 50 °C. De uit-

ENERGIE-INTENSIEF

gangstemperatuur wordt gemeten en bewaakt aan de bovenzijde

Datacenters zijn altijd energie-intensief. Een witte ruimte met honder-

van de serverkast en het rack. Bij gebruik van een warm gangpad,

den of duizenden servers verbruikt nu eenmaal grote hoeveelheden

moet de temperatuur in de hele ruimte worden bewaakt.

energie, met als gevolg een flinke warmteontwikkeling die moet worden afgevoerd. Het is niet ongebruikelijk dat het koelsysteem van een

3.	Niveau datahal - In aanvulling op de punten 1 en/of 2: in de buurt

dergelijke faciliteit evenveel of zelfs meer energie verbruikt dan de

van elke CRAC/CRAH moet de luchtvochtigheid en de temperatuur

witte ruimte zelf. Een goed ontworpen witte ruimte met een automa-

bij de in- en uitgang worden bewaakt. De referentiewaarde voor

tisch gemonitord en controleerbaar koelsysteem heeft tegenwoordig

de relatieve luchtvochtigheid is 60% RV, terwijl waarden tussen

een veel lagere energiebehoefte. In veel bestaande datacenters kun-

20% en 80% RV zijn toegestaan.

nen de nieuwste ontwikkelingen voor het optimaliseren van de thermische monitoring en koeling duizenden euro’s aan energiebesparin-
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PANDUIT-FORUM OVER DIGITAAL SAMENWERKEN:

gen opleveren. Tegelijkertijd worden daarmee mogelijke storingen
voorkomen en dus een betrouwbaarder datacenter gecreëerd.
Er is wel een herontwerp nodig om deze belangrijke verandering op
gang te brengen. Tot voor kort was de aandacht gericht op het realiseren van een koele omgeving door koude lucht over de oppervlakken van warme apparatuur (servers en switches) te laten stromen en de warme lucht af te voeren. Zo’n HVAC-oplossing verbruikt
veel energie om de temperatuur van de ‘toevoerlucht’ te koelen tot
het niveau dat nodig is om de temperatuur van de warme apparatuur te verlagen. Die warme afvoerlucht bleef vaak ongebruikt, zo-

‘WIE NIET VOLLEDIG
TRANSFORMEERT
In oktober heeft IT-infrastructuurleverancier
Panduit het virtuele We Connect. forum
georganiseerd over de trends op het gebied van
digitaal samenwerken. Door het sterk toegenomen
thuiswerken als gevolg van de wereldwijde

dat de daarin aanwezige energie verloren ging.

pandemie worden IT-infrastructuren veel meer

ALTERNATIEVE KOELMETHODEN

belast en de kwaliteit ervan kritischer. Organisaties

De huidige informatie- en opslagsystemen in de witte ruimte werken op hogere bedrijfstemperaturen. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van alternatieve koelmethoden die gebruik maken van intelligente omgevingen. Hoe hoger de bedrijfstemperatuur in de witte

die nu niet volledig digitaal transformeren missen
straks de boot.

ruimte al is, des te minder energie er nodig is om de temperatuur
van de aanvoerlucht daarmee in balans te brengen. Een aanvoer-

Thuiswerken is in korte tijd het nieuwe normaal geworden in plaats

temperatuur bij de apparaten tussen 18 en 27°C en een relatieve

van een uitzondering, waardoor het aantal apparaten dat verbonden

luchtvochtigheid van 20 tot 80%, voldoen merendeels aan de door

moet worden met de IT-infrastructuur van organisaties sterk is ge-

fabrikanten gespecificeerde bedrijfsomstandigheden.

groeid. Al die apparaten bevinden zich echter niet meer binnen de eigen beveiligde kantoor- en fabrieksmuren, maar bij mensen thuis en

Verder wordt het belangrijker om het aanbevolen bereik van de om-

bij flexwerkplekken in de buurt, of onderweg. Organisaties die erin

gevingscondities, waaronder de temperatuur en relatieve vochtig-

slagen om met hun IT-infrastructuur op een flexibel schaalbare wijze

heid, te bewaken en te controleren. Die geadviseerde waarden zor-

in te spelen op deze nieuwe realiteit, hebben betere kans op toekom-

gen er namelijk voor dat alle systemen optimaal kunnen presteren.

stig succes. De menselijke behoefte aan verbondenheid is tegenwoordig groter dan ooit tevoren, alleen moet deze voorlopig op andere

DICHTER BIJ DE GRENS

manieren worden ingevuld en gefaciliteerd.

Functioneren in een warmere omgeving betekent dat intensief gebruikte servers dichter bij de grenzen van hun maximale operatio-

Ralph Lolies, General Manager EMEA van Panduit, vertelde tijdens zijn

nele parameters komen. Als er dan bijvoorbeeld een tijdelijke piek

keynote voor We Connect. dat zijn werkgever oplossingen voor data-

optreedt in de processoractiviteit en tegelijkertijd een generator

centers en IT-infrastructuren levert, die met een hoge kwaliteit en be-

uitvalt en de UPS niet 100% efficiënt werkt, kan een server alsnog

schikbaarheid alle voorkomende werkplekken ondersteunen. Ook

oververhit raken en uitvallen. Om dat scenario te voorkomen is het

voor gedistribueerde edge computing applicaties en de benodigde

belangrijk dat de koelventilatoren snel opstarten, zeker als voor de

datacommunicatie met IoT-apparaten en sensoren. Op langere termijn

tijdelijke piek meer servers worden bijgeschakeld.

is het noodzakelijk dat de impact van IT-infrastructuren op onze leefomgeving wordt geminimaliseerd. Panduit laat de mogelijkheden

Zoals reeds vermeld leidt ongeplande downtime voor een datacen-

daarvoor al zien in het nieuw gebouwde LEED Gold gecertificeerde

ter vaak tot omzetverlies, bijvoorbeeld door schadeclaims van de

hoofdkantoor in de Verenigde Staten en alle initiatieven van het stra-

getroffen klanten, reputatieschade en verlies van nieuwe klantenor-

tegische ‘Environmental Stewardship’ programma.

ders.
ALTIJD EN OVERAL (SAMEN)WERKEN
Voor het optimaliseren van de apparatuurprestaties is het belangrijk

Zowel nu als na de COVID-19 periode is het nodig dat mensen altijd en

om de thermische omgeving van de witte ruimte op een intelli-

overal kunnen (samen)werken. Panduit’s dochterbedrijf Atlona en

gente wijze te monitoren en de gegenereerde data in realtime te

technologiepartner Cisco maken dit mogelijk met professionele au-
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analyseren. Daarmee zijn alle operaties op een effectieve wijze te
handhaven, of zo nodig bij te sturen.

dio-/videosystemen. Jan Roggeveen, Country Lead Collaboration van

BESLISSINGEN NEMEN

Cisco Nederland, vertelde dat het bedrijf waarvoor hij werkt onder

Exploitanten van datacenters moeten op drie niveaus beslissingen

andere inzet op ‘social density automation’. Door het toevoegen van

nemen voor de implementatie van een optimale oplossing voor het

monitoringfuncties en geautomatiseerde realtime notificaties is een

automatisch thermisch bewaken en koelen van de bedrijfsomge-

slimme en veilige werkplek te creëren, die zich tevens bewust is van

ving:

de beschikbare werkruimte(n) binnen het gebouw. Een ander speerpunt van deze Panduit-partner is het optimaal beveiligen van remote

1.	Bewaking - alarmering en berichten: ASHREA definieert de ba-

werkplekken.

sisprincipes voor het plaatsen van sensoren in een ITE-witte

Atlona levert complete AV-systemen om van online vergaderen, oplei-

ruimte. De nieuwste generatie WLAN-sensoren kunnen als

den en presenteren een levensechte virtuele experience te maken.

knooppunt de warmte, vochtigheid en luchtdruk meten. Ze zijn

Panduit heeft dit bedrijf begin 2019 overgenomen en sindsdien de in-

eenvoudig zelf te installeren en te configureren, waardoor snel

tegratie met het eigen infrastructuuraanbod verbeterd. Dit was zowel

en veilig een zelfherstellend, schaalbaar en efficiënt sensornet-

te horen als te zien tijdens het We Connect. Forum. Organisaties die de

werk is toe te voegen.

AV-oplossingen van Atlona zelf willen ervaren, kunnen op afspraak
beter een keer de flexwerkplekken uitproberen die Panduit in het

2.	Optimalisatie van de koeling - aanpassing van de luchtstroom en

Eindhovense Philips Stadion heeft gerealiseerd. Die businessruimte is

compensatie van oneffenheden in de vloer. Het ontwerpen en

namelijk uitgerust met een SW-510W-oplossing van Atlona voor

simuleren van alle luchtstroomkarakteristieken met CFD-soft-

draadloos casten via LiFi-verlichting van partner Signify en een video-

ware maakt het mogelijk om de omgevingsomstandigheden te

wall van TP-Vision.

modelleren conform de doelstellingen van elke exploitant. Met
dummypanelen, beperkte invoermogelijkheden en installatie

SLIMME GEBOUWEN EN STEDEN

van geperforeerde vloerpanelen is de luchtdruk langs het hele

Na decennialang mensen en organisaties met elkaar te hebben ver-

traject te optimaliseren. Verder zijn er warmtekaarten van de

bonden via bekabelde en draadloze netwerken, staat de IT-sector de

witte ruimte te genereren met speciale software die de koeling

komende jaren voor de uitdaging om slimmere huizen, gebouwen en

realtime visualiseert.

steden te realiseren die onze leefomgeving verbeteren. Daarvoor is
het noodzakelijk grote aantallen actieve en passieve sensoren voor

3.	HVAC-systeem (verwarming, ventilatie, airconditioning) en koe-

het monitoren van omgevingsomstandigheden aan te sluiten op de

ling dynamisch afstemmen op de IT-belasting: realtime data-

infrastructuur. Panduit levert voor deze nieuwe generatie ‘randappa-

analyses van de hele omgeving leveren belangrijke beslissings-

ratuur’ zowel oplossingen voor flexibel ontworpen ‘zone cabling’, als

informatie op. Het HVAC-systeem analyseert voortdurend

de benodigde behuizingen, bekabeling en kabelmanagementproduc-

nieuwe data om de luchtstroming te verbeteren en het energie-

ten voor kleine gedistribueerde datacenters en decentrale distributie-

verbruik te verminderen. Op basis van realtime monitoring zijn

punten in fabrieken en magazijnen.

de optimale systeemcondities te handhaven door veranderingen van de luchtstroming. Dit kan door het toerental van venti-

Als in de toekomst slimme huizen en gebouwen deel gaan uitmaken

latoren en instellingen voor de temperatuurbewaking aan te

van slimme steden, krijgen we te maken met een explosieve groei

passen en met behulp van drukknopen die de luchttemperatuur

van het aantal verbonden apparaten en gebruikte data. Een paar hon-

regelen.

derd apparaten en sensoren in een slim huis genereren over enkele
jaren tussen de 300 tot 900 GB data per maand. Een groot slim gebouw waarschijnlijk 100 TB tot 1 PB per maand. 10.000 verbonden
auto’s versturen zo’n 250 TB per dag en als mensen meer AR gaan
gebruiken leidt dat tot een dagelijks dataverbruik van zo’n 25 TB. Voor
het verwerken van deze enorme datahoeveelheden is een hoge kwaliteit en altijd beschikbare IT-infrastructuur nodig waarvoor nu al de
ontwerpkeuzes worden gemaakt.

HIER KUNT U EEN WHITEPAPER DOWNLOADEN
De auteur van dit artikel - Michael Akinla - heeft een
whitepaper geschreven over thermische bewaking en analyse
van het datacenter. Wilt u daar meer over weten? Ga dan naar
https://connected-infrastructures.info/nl/. Hier kunt u deze
whitepaper gratis downloaden.
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INZICHT IN VERSCHILLEN TUSSEN GOEDGEKEURDE GASVORMIGE BLUSSYSTEMEN EN COMPONENTEN

EURALARM PUBLICEERT
LEIDRAAD VOOR
GASVORMIGE
BRANDBLUSSYSTEMEN

De blusafdeling van Euralarm heeft een leidraad gepubliceerd
waarin de verschillen tussen goedgekeurde gasvormige
blussystemen en componenten worden uitgelegd. Het doel
van de richtlijn is om iedereen die betrokken is bij de keuze
voor een blusgasinstallatie bewust te maken van de grote
verschillen tussen keurmerken en om op basis van duidelijke
en evenwichtige informatie een beslissing te nemen.
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DOCUMENT GRATIS BESCHIKBAAR
Kopieën van de ‘Guidance on Gaseous Systems: approved system
versus approved components' kunnen worden gedownload van
de Euralarm-website. Kijk hiervoor op:
-	https://euralarm.org/euralarm-publications/public-guidelines/
download/187_8a6d3896404db4b40ee26910fdd964bf
- of gebruik deze verkorte link: https://bit.ly/31t0AwP.

Euralarm vertegenwoordigt de elektronische brand- en beveiligingsin-

serverruimtes, controlekamers, schakelkamers en dergelijke. In dit

dustrie en biedt expertise aan de industrie, de markt, beleidsmakers

soort omstandigheden zijn gasvormige blussystemen veelal de pri-

en normalisatie-instellingen. De organisatie is opgericht in 1970 en

maire keuze. Een bijkomende factor is de persoonlijke veiligheid, aan-

vertegenwoordigt meer dan 5000 bedrijven in de brandveiligheids- en

gezien veel van deze applicaties permanent of incidenteel bezet zijn.

beveiligingsindustrie. Leden zijn nationale verenigingen en individuele
bedrijven uit heel Europa.

De juiste werking van een gasvormig brandblussysteem is daarom
niet alleen essentieel om een brand snel te blussen, maar ook om

VOOR DATACENTERS EN SERVERRUIMTES

mensenlevens te beschermen. Het is daarom erg belangrijk om te be-

Gasvormige brandblussystemen zijn een zeer effectieve manier om

grijpen hoe de efficiëntie en betrouwbaarheid van een gasvormig

kritieke gevaren en waardevolle activa in gebouwen en bijvoorbeeld

brandblussysteem kan worden beoordeeld.

datacenters te beschermen. Ze zijn vooral bedoeld voor situaties
waarin het belangrijk is als het het blusmiddel of de residuen geen

VEEL KEURMERKEN

bijkomende schade mogen veroorzaken. Voor elk soort elektrisch ri-

Er zijn tal van keurmerken beschikbaar om de naleving van regels en

sico. Denk aan IT- en andere elektronische apparatuur in datacenters,

normen te valideren. Het is voor mensen die niet in dit onderwerp zijn
gespecialiseerd - denk aan business managers en eindgebruikers vaak echter moeilijk om een goed begrip te krijgen van de betekenis

‘HET DOEL VAN DE RICHTLIJN IS OM
IEDEREEN DIE BETROKKEN IS BIJ DE KEUZE

van al deze markeringen alvorens een bepaald gasvormig blussysteem te selecteren.
Het nieuwe document van Euralarm is erop gericht iedereen die be-

VOOR EEN BLUSGASINSTALLATIE BEWUST

trokken is bij de keuze van een systeem bewust te maken van de

TE MAKEN VAN DE GROTE VERSCHILLEN

sing te nemen op basis van duidelijke en evenwichtige informatie.

TUSSEN KEURMERKEN’

ge brandblusinstallaties, kan de inhoud ook van toepassing zijn op an-

grote verschillen tussen keurmerken. Het wil hen helpen een beslisHoewel het document specifiek alleen betrekking heeft op gasvormidere brandblus- of brandpreventiesystemen.
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CONSORTIUM VAN NATIONALE GRIDS WILLEN INVESTEREN IN INNOVATIE

GRID OPERATORS WILLEN
MINDER CO2-EMISSIES EN
TESTEN BLOCKCHAIN
Nationale netwerkbeheerders werken steeds meer samen om tot innovatie te komen. Zo is onlangs een
consortium opgericht om tot een reductie in CO2-uitstoot te komen van 50%. Daarnaast beproeft men
blockchain-concepten om batterijen in elektrische auto’s en bij mensen thuis in de nationale grids te
integreren. Beide initiatieven zijn erg relevant voor de datacenter-industrie.

Sinds kort werkt een groep van nationale netwerkbeheerders samen

ruimte om tot samenwerking te komen met netwerkbeheerders in

onder de naam Global Power System Transformation Consortium (G-

ontwikkelingslanden.

PST). Doel van dit samenwerkingsverband is een reductie in de CO2emissies realiseren van minimaal 50%. De deelnemende grid opera-

UITWISSELEN VAN DATA

tors zijn onder andere het Britse National Grid ESO, Ierland’s EirGrid, de

Een ander belangrijk doel van het consortium is het ontwikkelen en

Australian Energy Market Operator (AMEO), California Independent

verder uitbouwen van open source-projecten die tools ontwikkelen

System Operator (CAISO), Electric Reliability Council of Texas (ERCOT)

die door grids gebruikt kunnen worden. Daarbij kijkt men onder an-

en het Deense Energinet.

dere naar tooling die gebruikt kan worden om data uit te wisselen met
andere partijen.

AGENDA
Gezamenlijk hebben deze partijen een agenda opgesteld om re-

Daar zit natuurlijk een belangrijke link met de wereld van de datacen-

searchprojecten op te zetten die moet leiden tot technologie die ge-

ters. Zij zijn belangrijke afnemers van elektrische energie en dus een

bruikt kan worden om tot veel lagere emissies te komen. Ook moeten

belangrijke partner van de nationale netwerken. Inzicht in vraag en

de kosten van de toegepaste energiesystemen omlaag, terwijl de vei-

aanbod is dus voor beide partijen van groot belang. Anderzijds kunnen

ligheid en betrouwbaar juist verder verbeterd moet worden. De sa-

datacenters ook optreden als component in de nationale grids. Bij-

menwerking heeft hiervoor een agenda met een looptijd van 10 jaar

voorbeeld voor het tijdelijk opslaan van energie in de batterijen die in

opgesteld.

een datacenter staan opgesteld. Of juist het leveren van energie uit
deze batterijen. En dit alles inclusief de bijbehorende afrekenmecha-

De oprichters staan verder open voor samenwerking met andere grid

nismen en governance-modellen.

operators. In de agenda die men heeft afgesproken is ook nadrukkelijk
Ook zijn nog andere opties denkbaar. Bijvoorbeeld de vraag of ieder

‘MEN ONTWIKKELT EEN ZOGEHETEN
CROWD BALANCING-PLATFORM VOOR HET
VASTLEGGEN EN VOLGEN VAN
TRANSACTIES’

datacenter zelf in zijn eigen noodstroomvoorziening dient te voorzien.
Wellicht kan hiervoor worden samengewerkt met een of meer grid
operators en andere partijen om tot gedeelde noodstroomvoorziening
te komen. Ook kunnen meerdere datacenters en andere stroom gebruikende organisaties een samenwerking aan gaan om gezamenlijk
in backup-faciliteiten voorzien. In al dit soort gevallen zal het op een
veilige manier uitwisselen van grote hoeveelheden data en transacties van cruciaal belang zijn.
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‘EEN BELANGRIJK DOEL VAN HET
CONSORTIUM IS HET ONTWIKKELEN
VAN OPEN SOURCE-PROJECTEN’
ACCU’S EN WARMTEPOMPEN

spelen door - bijvoorbeeld - dit soort energiediensten die aan net-

Een al iets langer actief samenwerkingsverband van grid operators is

werkbeheerders worden geleverd mee te nemen in leverings- en

het Europese Equigy consortium. Deze groep bestaat uit Tennet, het

leasecontracten.

Zwitserse Swissgrid en Terna uit Italië. Ook het Deense Energinet heeft
BLOCKCHAIN

interesse.

Het Equigy-consortium ziet in blockchain een uitstekende oplossing
Het doel van deze samenwerking is te komen tot een betere integratie

voor dit probleem. Daarom ontwikkelt men nu een zogeheten crowd

van batterijen in auto’s en woningen in nationale netwerken. Ook wil

balancing-platform voor het vastleggen en volgen van transacties tus-

men warmtepompen aansluiten. Het punt hierbij is dat er nu geen

sen consumenten, bedrijven en netwerkbeheerders. Hierbij wordt ge-

eenduidige manier is waarop dit kan worden gerealiseerd, terwijl de

bruik gemaakt van kennis opgedaan in eerdere pilots die Tennet heeft

eigenaren van bijvoorbeeld de accu’s in een elektrische auto niet op

gedaan met het integreren van de accu’s van Tesla’s. Het samenwer-

een goed georgani-

kingsverband wil dit soort pilots nu verder gaan uitbouwen en opscha-

seerde manier ge-

len.

compenseerd kunnen
worden voor de dien-

Blockchain biedt uitstekende mogelijkheden om voor deze transacties

sten die zij aan het

de onderliggende administratie te creëren. Dat gebeurt dan in de

netwerk zouden kun-

vorm van een zogeheten distributed shared ledger. Hierdoor is het niet

nen leveren voor op-

nodig om een centrale database aan te leggen en te beheren. Het

slag en levering van

consortium heeft besloten om hiervoor het Hyperledger blockchain

energie. Ook zouden

framework van IBM te gebruiken.

autofabrikanten

en

leas-maatschappijen

Behalve Tesla doen inmiddels ook BMW en Nissan mee aan dit project.

hierbij een rol kunnen
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‘2020 AL 70% VAN DE DAGEN WARMER DAN NORMAAL’

NIEUWE THERMOMATE APP
GEEFT INZICHT IN AFWIJKING
WEERSOMSTANDIGHEDEN
De nieuwe ThermoMate app kan een nuttig hulpmiddel zijn voor zoel ontwerpers, bouwers als
beheerders van datacenters. De app - een Nederlands product - geeft namelijk inzicht in de mate waarin
de weersomstandigheden op een bepaalde locatie afwijken van wat we als normaal beschouwen.
Hierdoor kan rekening worden gehouden met bijvoorbeeld meer dan normale hoeveelheden neerslag.

De app is weliswaar niet specifiek op data-

dan normaal. Zo blijkt dat het dit jaar in Ne-

centers gericht, maar kan. In deze sector toch

derland 70% van de dagen warmer was dan

een nuttige rol spelen. Is het te koud, te

normaal, met een gemiddelde temperatuur-

warm, te nat of te droog? En hoe was dat in

stijging van 1,8 graden.”

voorgaande jaren? Met de ThermoMate app
kan iedereen vanaf nu op elk moment zien

GRATIS BESCHIKBAAR

hoeveel warmer of kouder het echt is in Ne-

De app is gratis te downloaden voor Android-

derland. Dit jaar was het in Nederland 70%

en iOS-toestellen. Op basis van KNMI-data

van de dagen al warmer dan normaal, met

ziet de gebruiker direct hoe het weer op zijn

een gemiddelde temperatuurstijging van 1,8

locatie zich verhoudt ten opzichte van het

graden. De app is nu live.

verleden. In één oogopslag zie je of de actuele temperatuur normaal is voor deze tijd van

SERIEUS THEMA

het jaar. "Dan gaat het om het gemiddelde

In Nederland praten we gemiddeld acht mi-

van de periode 1950 tot en met 2020, op elk

nuten per dag over het weer. Het is te warm,

uur van de dag. Door op deze manier naar

te koud, te nat of te droog. "Tegelijkertijd

het weerbericht te kijken zal die vanaf nu

merk ik steeds vaker dat praten over het kli-

nooit meer hetzelfde zijn", aldus Botman.

maat een minder luchtig onderwerp is", zegt
Dennis Botman, een van de bedenkers van

De ontwikkeling van de Klimaatmeter past

ThermoMate "Klimaatverandering is een se-

volgens de bedenkers in de trend van toene-

rieus thema, waar wij op een laagdrempelige

mende aandacht voor de oplopende tempe-

manier ons steentje aan willen bijdragen. De

raturen, en de actie die hiervoor nodig is zo-

ThermoMate app combineert het weer en

als beschreven in het Klimaatakkoord van

het klimaat door op elk moment van de dag

Parijs.

te laten zien hoeveel warmer of kouder het is

■

MEER INFO OVER WEER EN KLIMAAT
Overigens bestaan er veel meer
bronnen waar ontwerpers, bouwers en
beheerders van. datacenters nuttige
informatie over weer en klimaat kunnen.
vinden. Denk bijv oorbeeld aan:
-	https://neerslagkaart.nl/
-	Klimaateffectschetsboek voor de
provincie Noord-Holland
-	Bluelabel, een project van onder
ander Royal Haskoning/DHV dat
gedetailleerd de effecten van
extreme neerslag in kaart brengt
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HERGEBRUIK RESTWARMTE IN APPARTEMENTENCOMPLEXEN

LEAFCLOUD LANCEERT CLOUD-DIENST DIE
ENERGIEVERSPILLING WIL TEGENGAAN
Het Amsterdamse LeafCloud claimt voor het eerst een echt groen alternatief voor cloud-hosting te
hebben ontwikkeld. Het gaat hier om een publieke cloud-dienst die energieverspilling tegengaat
door haar servers te verplaatsen naar flatgebouwen en daar lokaal warmte te leveren. Met deze
oplossing wordt maar liefst 85% van de restwarmte hergebruikt, claimt het bedrijf.

LeafCloud is ontstaan om energieverspilling tegen te gaan en zo de

gen cloud-consumptie is ook de aandacht gegroeid voor de enorme

carbon footprint van de cloud-industrie tot een minimum terug te

energieverspilling die erachter schuilgaat. Zo staat de CO2-uitstoot van

brengen, stelt het bedrijf in een persbericht.

30 minuten video streamen gelijk aan vijf kilometer auto rijden. Het
energieverbruik van alle datacenters is in Nederland goed voor meer

Het gebruik van cloud-diensten is de afgelopen jaren - en zeker dit jaar

dan 4% van alle elektriciteitsgebruik. In de praktijk wordt vrijwel alle

- in een stroomversnelling geraakt. De wereldwijde lockdown en het

gebruikte elektriciteit omgezet in warmte, en dan weggegooid. Dat is

vele thuiswerken hebben hier sterk aan bijgedragen. 'Met de geste-

natuurlijk mega-energieverspilling’, stelt het bedrijf in het eerder genoemde persbericht

‘TUSSEN DE VERSCHILLENDE LEAFSITES EN

BESPARING 85%

EEN CENTRAAL DATACENTER BESTAAN DE

door haar servers op zogenaamde LeafSites te plaatsen. Dit zijn loca-

VERBINDINGEN UIT DIRECTE

van de servers het hele jaar door gebruikt wordt om o.a. tapwater te

GLASVEZELVERBINDINGEN’

Met deze oplossing slaagt LeafCloud er naar eigen zeggen in maar

LeafCloud stelt haar infrastructuur radicaal anders ingericht te hebben
ties zoals appartementencomplexen en hotels waar de restwarmte
verwarmen. Hiermee wordt aardgas, en dus CO2-uitstoot bespaard.
liefst 85% van de restwarmte te recyclen.
GROEN EN VEILIG
Nieuw is ook de gedistribueerde LeafSite-architectuur die LeafCloud
introduceert. Tussen de verschillende LeafSites en een centraal datacenter bestaan de verbindingen uit directe glasvezelverbindingen.
‘Omdat licht door glasvezel extreem snel is, maakt dat het mogelijk
dat klantdata veilig in een datacenter staat opgeslagen, terwijl de servers draaien op een van de LeafSites. En dit zonder dat de gebruiker er
wat van merkt. Hierdoor is het systeem niet alleen groener, maar ook
veilig en betrouwbaar’, aldus het bedrijf.
“Restwarmte van conventionele datacenters hergebruiken is ontzettend kostbaar en ingewikkeld. Wij gebruiken daarom het glasvezelnetwerk als warmtenet”, aldus David Kohnstamm, CEO en medeoprichter
LeafCloud.
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200 EN 400 GBPS IN EEN TESTNETWERK

TENCENT TEST ACTIVE COPPER
CABLES VAN SPECTRA 7
De Chinese hyperscale-gigant Tencent test momenteel 200 Gbps en 400 Gbps Active Copper Cables
(ACC's) uit. Deze bekabeling is gebaseerd op technologie van Spectra7 Microsystems. Dat meldt de
Engelstalige tech-website HostingJournalist naar aanleiding van een demonstratie die Tencent en
Spectra7 hebben verzorgd tijdens de Chinese Open Data Center Committee (ODCC)-conferentie.

Tencent voltooide onlangs de kwalificatie

"We zijn verheugd dat Tencent het

van deze 200 Gbps Spectra7-compatibele ka-

gebruik van Spectra7-technologie

bels. Het concern is nu begonnen met een

in toekomstige datacenter-imple-

eerste implementatie van een testnetwerk.

mentaties uitbreidt", aldus Raouf

Tencent gebruikt al Spectra7-compatibele

Halim, CEO van Spectra7 Micro-

ACC-kabels in zijn datacenters voor 25 Gbps

systems. "Ze zijn een groot voor-

server-interconnecties.

stander van ons GaugeChangerproduct en we waarderen hun

SPLITTERKABEL

technologisch leiderschap."

De demonstratie van 200 Gbps toonde een
voor Spectra7 geschikte ACC ‘splitterkabel’

KOPER VERSUS OPTISCH

die verbinding maakte van een 200 Gbps

GaugeChanger is een innovatie-

top-of-rack (ToR) switch-poort naar twee

ve technologie, zo stelt Spectra7, waardoor

aparte servers met 100 Gbps-poorten. De

met koper veel langere afstanden kan wor-

Spectra7 Microsystems is gevestigd in San

signalering in de kabel was 50 Gbps PAM4.

den overbrugd zonder de kosten en het ver-

Jose, Californië, met een ontwerpcentrum in

Deze architectuur wordt in China op grote

mogen van optische apparatuur. Het zou

Cork, Ierland en een technische ondersteu-

schaal gepland voor toekomstige implemen-

even goed werken bij 25 Gbps NRZ en 50

ningslocatie in Dongguan, China. Als een

taties. Tencent demonstreerde ook een op

Gbps PAM4, wat nieuwe connectorstandaar-

high-performance analoog halfgeleiderbe-

400 Gbps QSFP-DD PAM4 Spectra7 gebaseer-

den van 100, 200 en 400 Gbps mogelijk

drijf levert Spectra7 hoge bandbreedte, snel-

de ACC voor toekomstige toepassingen.

maakt.

heid en resolutie om baanbrekend industrieel
ontwerp mogelijk te maken voor toonaangevende elektronicafabrikanten in virtual reality, augmented reality, mixed reality, datacen-

‘GAUGECHANGER IS EEN TECHNOLOGIE WAARDOOR MET
KOPER VEEL LANGERE AFSTANDEN KUNNEN WORDEN
OVERBRUGD ZONDER DE KOSTEN EN HET VERMOGEN VAN
OPTISCHE APPARATUUR’

ters en andere toepassingen.
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OPEN INFRASTRUCTURE FOUNDATION IS INITIATIEF VAN MEER DAN 60 PARTIJEN

NIEUWE ORGANISATIE RICHT ZICH OP AI-, 5GEN EDGE COMPUTING-INFRASTRUCTUREN
De OpenStack Foundation heeft een nieuwe stap gezet in het streven
open source-community’s te creëren die infrastructuursoftware voor
productieomgevingen ontwikkelen: het gaat verder als de Open
Infrastructure Foundation (OIF). Deze naamswijziging geeft blijk van de
uitbreiding van de missie, reikwijdte en community van de organisatie.
Het doel is om in het komende decennium het gebruik van open source
te bevorderen voor de realisatie van open infrastructures.

De ontwikkelingen op de IT-laag zijn uiter-

werken begint open source een steeds uitge-

saties, waaronder Platinum Members als de

aard zeer belangrijk voor de verdere uitbouw

breidere rol te spelen. De Open Infrastructure

Ant Group, AT&T, Ericsson, Fiberhome, Hua-

van de technische infrastructuur van het da-

Foundation bleef ondertussen zijn focus rich-

wei, Red Hat, Wind River en Tencent. De OIF

tacenter. Zeker als het gaat over de invloed

ten op het creëren van open source-commu-

telt momenteel ruim 100.000 leden in 187

van steeds belangrijker wordende thema’;s

nity’s die software voor productieomgevin-

landen. De organisatie werkt aan projecten

als AI, 5G en edge. Daarom is het interessant

gen ontwikkelen. Deze heeft onder meer

als Airship, Kata Containers, OpenInfra Labs,

om te zien hoe de op[en source communities

betrekking op nieuwe toepassingsscenario’s

OpenStack, StarlingX en Zuul en maakt van-

die rond deze onderwerpen actief zijn zich

zoals AI, 5G en edge computing.

daag bekend dat het vanaf nu ook onder-

verder ontwikkelen.

steuning biedt voor Magma.
ENORME VLUCHT

Als gevolg van de veranderende eisen ten

"In de afgelopen tien jaar heeft open source

MOBIELE CORE-NETWERKEN

aanzien van rekenkracht, IT-opslag en net-

een enorme vlucht genomen; inmiddels

Magma is een open source softwareplatform

maakt 99% van alle bedrijven gebruik van

dat operators een flexibele en uitbreidbare

open source“, zegt Mark Collier, COO van OIF.

oplossing biedt voor mobiele core-netwer-

"Wanneer we naar de toekomst van open in-

ken. Magma is ontwikkeld door Facebook,

frastructure kijken, is het duidelijk dat open

met het doel om meer mensen online te krij-

source een grote rol speelt en dat de rol van

gen en hen te laten profiteren van snellere

de community hierin de meest belangrijke

connectiviteit.

factor is. We zijn dan ook zeer verheugd om

Het nieuwste project van OIF is OpenInfra

AntGroup, FiberHome en Wind River als nieu-

Labs. OpenInfra Labs vereenvoudigt het ge-

we platinum members te verwelkomen.”

bruik en beheer van open source cloud-op-

‘IN DE AFGELOPEN TIEN
JAAR HEEFT OPEN SOURCE
EEN ENORME VLUCHT
GENOMEN; INMIDDELS
MAAKT 99% VAN ALLE
BEDRIJVEN GEBRUIK VAN
OPEN SOURCE’

lossingen. Het project heeft als uitgangspunt
Een belangrijke contributor in de ontwikke-

een use case van Mass Open Cloud, wat een

ling van Kata Containers is Ant Group, ’s we-

samenwerking is van o.a. universiteiten zoals

relds grootste betaaldienst, die in oktober is

Boston University, Harvard, MIT en de univer-

toegetreden tot OIF als platinum member. De

siteit van Massachusetts.

OIF wordt ondersteund door ruim 60 organi-

■

€ 3.500.000 zijn de
gemiddelde kosten
van een cyberaanval
op een datacenter
Datacenter cyber security & advisory
DC People | Boeingavenue 222 | Schiphol-Rijk
t: +31 20 820 3018 | www.dc-people.nl/security

Datacenters lopen steeds meer risico op een
cyberaanval op hun technische infrastructuur.
De kosten van downtime worden exponentieel
vermenigvuldigd met de kosten van reputatieschade. Onze specialisten inventariseren de
risico’s en adviseren bij het opstellen van een
cybersecurity plan.

38

DCW NOVEMBER
NIEUWS

AUTEUR
TEKST VAN DE REDACTIE

VOOR DATACENTERS EN SERVERRUIMTES

EENVOUDIG TEMPERATUREN METEN
MET ZELFKLEVENDE LABELS
Brady heeft nieuwe RFID-temperatuurlabels uitgebracht die draadloze temperatuurmeting en
-monitoring mogelijk maken voor een uitgebreid assortiment aan toestellen, apparaten, machines,
racks, kabels en constructies. De flexibele, slimme temperatuurdetectielabels kunnen op vrijwel elk
oppervlak worden aangebracht ter ondersteuning van een geïnformeerde, proactieve besluitvorming.

De nieuwe RFID-temperatuurlabels zijn een

GESCHIKT VOOR VRIJWEL ALLE OPPERVLAKKEN

BLANCO EN VOORBEDRUKT

goede oplossing voor temperatuurmonito-

Identificatiespecialist Brady heeft RFID-tech-

Brady kan een oplossing leveren voor tempe-

ring. Mogelijke toepassingen zijn milieumoni-

nologie voor temperatuurdetectie geïnte-

ratuurmeting en -monitoring op een groot

toring, materiaal- en apparatuurmonitoring,

greerd in zijn uitgebreide assortiment indus-

aantal oppervlakken. De range omvat blanco

datacentermonitoring en het verzamelen van

triële labelmaterialen. Deze labels blijven

of voorbedrukte RFID-labels, een of meer

onderhouds- en veiligheidsgegevens. De la-

kleven en leesbaar bij blootstelling aan hoge

professionele labelprinters, Brady Workstati-

bels worden in Nederland geleverd door Mul-

en lage temperaturen, vuil, bij binnen- of bui-

on-labelontwerpsoftware en een RFID-lezer.

der-Hardenberg.

tengebruik. Ook zijn ze bestand tegen chemi-

Voor elke component van de oplossing is

caliën, reinigingsmiddelen, vet, olie en brand-

hardware- en softwareondersteuning be-

De dunne, flexibele slimme RFID-labels verei-

stoffen. Ze zijn beschikbaar met verschillende

schikbaar.

sen geen energie of onderhoud. In het geval

kleefstoffen om te blijven kleven op gladde,

van een temperatuurmeting worden ze

ruwe en gepoederde oppervlakken, en op

draadloos van energie voorzien door een

vlakke en gebogen oppervlakken.

UHF-compatibele RFID-lezer. Temperatuurmetingen kunnen worden geautomatiseerd
en worden opgepikt door scanners op een
ISO 18000-63/64- en ETSI-conforme frequentieband.

‘IN HET GEVAL VAN EEN
TEMPERATUURMETING
WORDEN ZE DRAADLOOS
VAN ENERGIE VOORZIEN
DOOR EEN UHFCOMPATIBELE RFID-LEZER’

■
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ABB INTRODUCEERT MEGAFLEX UPS-SYSTEEM
voor de operator

Met MegaFlex introduceert ABB een compact

duurzaamheid. De MegaFlex DPA-serie is ont-

UPS-systeem dat zich onderscheidt door een

wikkeld als antwoord op die toenemende ver-

-	
Mogelijkheid voor optionele communica-

footprint die 45 procent kleiner is dan verge-

mogensvraag en combineert daarbij op een

tiekaarten, waaronder SNMP, Modbus TCP/

lijkbare modellen.

slimme manier de hoogst mogelijke efficiën-

IP, RS-485

tie-classificatie met de kleinste footprint. De

-	
Biedt maximaal 6 MW vermogen en

Nu er steeds meer gebruik wordt gemaakt

MegaFlex maakt daarbij deel uit van ABB’s

99,9999% uptime voor de veeleisende da-

van Saas- (Software as a Service) en

brede portfolio elektrificatie- en digitale oplos-

tacenters van vandaag.

IaaS-diensten (Infrastructure as a Service) is

singen op basis van efficiënte en betrouwbare

de continuïteit van datacenters nog nooit zo

datacenter-technologie.”

MODULAIRE PLATFORM

kritisch geweest. Als aanbieder van UPS-tech-

MegaFlex DPA is ontwikkeld als onderdeel van

nologie richt ABB zich met de MegaFlex-range

Onderscheidende features van de MegaFlex

ABB’s productenportfolio voor de stroominfra-

op het marktsegment van IEC- en UL-gecertifi-

UPS-oplossing zijn verder:

structuur en biedt een continue, schone

ceerde UPS-systemen in de vermogensrange

-	Gestandaardiseerde

tot maximaal 1,5 respectievelijk 1,6 MW.
MEEST COMPACTE FOOTPRINT

stroomverdelingsar-

stroom voor datacenters. Het UPS-systeem

chitectuur overeenkomstig het Uptime In-

biedt de vereiste robuustheid voor dataop-

stituut classificatie en EN 50600

slag-oplossingen voor gedistribueerde, cloud-

-	
Hoog-efficiënte converters in VFI-mode

of hybride systemen. Dankzij het modulaire

De MegaFlex-oplossing onderscheidt zich met

met max. efficiëntie van 97,4 procent voor

platform is het UPS-systeem beter toeganke-

een ongekende beschikbaarheid en betrouw-

kostenbesparingen en verbeterd energie-

lijk en wordt het onderhoud verder vereen-

baarheid en de meest compacte footprint.

verbruik

voudigd. De uitgebreide zelf-diagnostische

Deze is 45 procent kleiner ten opzichte van

-	De Power modules kunnen eenvoudig en

mogelijkheden zorgen bovendien voor een

vergelijkbare IEC-versies in deze vermogens-

veilig met een pallet-truck op locatie ge-

verbeterde speed-to-market en minder down-

range.

plaatst worden.

time en sluiten bovenal menselijke fouten tij-

-	Compatibel met Lithium-ion en VRLA (ValOndanks de bescheiden footprint staat de UPS

ve Regulated Lead Acid) batterijen

dens startup en onderhoud uit. Een programma voor voorspellend onderhoud ondersteunt

garant voor een indrukwekkend duurzame

-	
Optionele redundante vermogenscapaci-

daarnaast de planning en vermindert het aan-

vermogenstechnologie. Dit komt onder meer

teit van 1000 kW N+1 en 1250 kW N+1

tal servicebeurten gedurende de levensduur

tot uitdrukking in de verminderde energiever-

-	
Grafisch systeemdisplay voor het tonen

liezen dankzij de converters die, afhankelijk

van metingen, meldingen en alarmeringen

van de IT-belasting, goed zijn voor een efficiëntie van max. 97,4 procent. Die hoge efficiëntie is in lijn met ABB’s ‘Mission to Zero’ - een
initiatief dat zich richt op emissievrije steden.
Daarnaast toont de hoge efficiëntie de betrokkenheid van het bedrijf aan bij het leveren van
veilige, slimme en duurzame vermogenstechnologie voor de wereld van datacenters.
SCHAALBAAR EN REDUNDANT
Freek van Alphen, manager Data Center Solutions bij ABB Benelux: “Naarmate grote datacenters steeds hogere vermogenseisen stellen, neemt ook de vraag naar schaalbare,
redundante vermogensoplossingen toe. Door
de grote hoeveelheid energie die de datacenters gebruiken, geldt daarbij dat zelfs geringe
efficiëntieverbeteringen al voor forse kostenbesparingen zorgen. En belangrijker nog: het
ondersteunt onze betrokkenheid bij het thema

van het systeem.

n
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GEACHTE LEZER,
Met onze aanhoudende honger naar data,

nomisch bijdrage van 1,5 mld aan het BBP, en is

gebruikte energie reeds groen is. Ondanks

neemt de globale vraag naar datacenters toe,

Nederland dankzij hen een digitaal knooppunt

onze toenemende digitale consumptie blijft

ook in Nederland. De groei van onze sector in

en tech hub geworden, de Digital Gateway to

het energiegebruik nagenoeg stabiel. Dat is te

de afgelopen jaren zorgt ervoor dat we onder

Europe. Bedrijven zoals BBC, Netflix, Booking.

danken aan de de investeringen die datacen-

een vergrootglas liggen. Zo ook afgelopen

com, Palo Alto, Tesla kiezen er mede dankzij

ters hebben gedaan om hun efficiëntie te ver-

maand bij Zondag met Lubach, maar ook in de

onze uitstekende digitale infrastructuur voor

hogen.

maanden hiervoor in De Hofbar, NRC, Trouw,

om hun (Europese) hoofdkwartier in Nederland

Volkskrant, FD en talloze andere media.

te vestigen.

Het verhaal dat in de media verteld wordt, is

Dat sterke tech-klimaat brengt ook veel werk-

centers.nl/nieuws/6-mythes-en-feiten.

zoals de lezers van DatacenterWorks weten,

gelegenheid met zich mee. Zo werken er meer

meer mensen dit lezen, hoe beter het begrip

niet het hele verhaal en mist nuance. Uiteraard

dan 10.000 mensen in en om de datacenters

zal zijn. Help ons dus om het onderbouwde

gaan we als brancheorganisatie niet op speci-

en meer dan 70.000 banen in de tech hub die

verhaal te vertellen door het te delen. En laat

fieke situaties en besluitvormingstrajecten in.

de sector faciliteert. Bovendien zijn datacenters

het ons weten als er vragen zijn.

Wat we wel kunnen doen, als sector en als in-

fundamenteel voor de operatie van werkend

dividuele datacenters, is duidelijkheid schep-

Nederland: inmiddels is ruim 25% van de popu-

pen rondom het economisch belang van de

latie sterk afhankelijk van digitale diensten in

sector (thuiswerken), werkgelegenheid, ener-

haar werk en er wordt verwacht dat de om-

giegebruik en de rol in de verduurzaming.

vang van deze digitaal werkende bevolking zal

Deze en meer mythes worden nader beargumenteerd op de webpagina www.dutchdata-

uitgroeien tot 2,9 miljoen mensen in 2025.

Hoe

Groeten namens het team,
Met vriendelijke groeten,
Stijn Grove
Dutch Data Center Association

Datacenters verzorgen het digitale fundament
waardoor iedereen kan blijven werken, ook

Tot slot zijn datacenters voorlopers op het ge-

vanuit huis. Zelf leveren datacenters een eco-

bied van duurzaamheid, waarbij 86% van de

n
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PROFESSIONAL

We kijken terug op een succesvolle virtuele

Op 8 oktober organiseerde DDA de vierde

versie van de Nationale Datacenter Dag, dit

editie van de Green Data Center Conference

jaar met thema ‘thuiswerken’. Datacenters

(voorheen Datacenter Restwarmte & Innova-

faciliteren immers al die miljoenen thuis-

tie Congres). Vanwege Covid-19 en de maat-

werkplekken! Dit jaar openden Dataplace,

regelen daaromheen heeft het event online

Smartdc, Serverius, Previder, BIT, Colohouse,

plaatsgenomen. Net als vorige jaren was de

Op 6 oktober is de eerste student van start

maincubes en Interxion hun digitale deuren.

doelstelling om bezoekers een overzicht te

gegaan met het omscholingstraject tot Data

Er namen zo’n 250 mensen digitaal een kijkje

geven van de ontwikkelingen op het gebied

Center Professional, aangeboden door Data

achter de schermen van het Internet.

van verduurzaming in onze branche en staat

Center College. Dit traject is opgezet in sa-

“de rol van datacenters in een duurzame digi-

menwerking met het Ministerie van Defensie

tale samenleving” centraal. Bekijk hier de

om toekomstig oud-werknemers via een

driedelige videoreportage die gemaakt is

blended-learning opleiding te begeleiden

voor het online congres en kijk de live uitzen-

naar een nieuwe baan in de datacenter sec-

ding terug met o.a. de speech van D66 ka-

tor. Het initiatief werd zeer positief ontvan-

merlid Matthijs Sienot, waarin hij een oproep

gen en kreeg veel media aandacht, waaron-

doet voor een Routekaart Datawarmte.

der van RTL Nieuws. De brancheopleiding

n

n

wordt ook aangeboden voor bijscholing van
bestaande medewerkers. Meer informatie
over het initiatief vind je op www.datacentercollege.com.

AGENDA
•

KICKSTART EUROPE 2021 - JANUARI 2021

Een volledig overzicht van onze events vindt u
op www.dutchdatacenters.nl/agenda.

DDA
PUBLICATIES
•

ECOSYSTEM GUIDE 2020

•

DATACENTER GIDS 2020

Een volledig overzicht van onze publicaties
vindt u op www.dutchdatacenters.nl/publicaties.

n
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BICSI EMEA- EN WINTERCONFERENTIE
GAAN VOLLEDIG VIRTUEEL
Vanwege de aanhoudende pandemie heeft BICSI besloten zowel de regionale EMEA-conferentie
als jaarlijkse winterconferentie eind februari volledig virtueel te organiseren. Op de agenda staan
onder andere als thema’s 5G, slimme gebouwen en steden, gedistribueerde antennesystemen
(DAS), Power over Ethernet (PoE) en natuurlijk de verwachte impact van COVID-19 op ITinfrastructuren. Het merendeel van deze ontwikkelingen komt ook aan bod in BICSI’s magazine ICT
Today, aangevuld door toepassingen als Internet via Li-Fi.

De 2020 Virtual Fall Conference is zo goed be-

organiseerd. Net als bij de winterconferentie

VIRTUELE TRAININGEN EN WEBINAR

vallen dat het BICSI-bestuur besloten heeft om

staan daar de ontwikkelingen op het gebied

BICSI-leden kunnen als alternatief of als aan-

de drukbezochte jaarlijkse winterconferentie

van snellere communicatiestandaarden en

vulling voor de conferenties ook deelnemen

eveneens via het vFairs-platform te organise-

daarbij behorende toepassingen op het pro-

aan een groot aantal virtuele trainingen en

ren, van 28 februari tot en met 4 maart.

gramma. Voor RCDD’s zijn deze technische

webinars die worden georganiseerd. Bijvoor-

Hoewel de programmathema’s al zijn vastge-

conferenties belangrijke events om de beno-

beeld over de ontwerpaspecten en installatie

legd kunnen geïnteresseerde experts zich bij

digde credits te halen voor het onderhouden

‘best practices’ voor slimme gebouwen, pro-

het organisatieteam nog wel melden voor en-

van hun wereldwijd erkende certificering(en).

jectmanagement en het calculeren van ICT-in-

kele resterende presentatieslots. Het kort

frastructuurprojecten. De webinars zijn voor

daarna geplande 2021 ICT Canada event

ICT TODAY MAGAZINE

leden een gratis kans om hun kennis te onder-

wordt geïntegreerd met de virtuele winter-

Het driemaandelijks gepubliceerde magazine

houden, voor de trainingen worden wel kos-

conferentie.

ICT Today bevat dit najaar weer een aantal

ten berekend. Wie zich abonneert op BICSI’s

diepgaande technische artikelen over respec-

nieuwsbrief wordt daarover regelmatig op de

EMEA CONFERENCE

tievelijk de Wi-Fi 6E standaard, Internet-verbin-

hoogte gehouden.

Op 17 en 18 november wordt eerst nog de

ding via de verlichtingsoplossing Li-Fi, het opti-

eveneens virtuele EMEA-regioconferentie ge-

maliseren van de IT-infrastructuur voor edge

Informatie over de Europese-activiteiten van

computing en de techni-

BICSI is te vinden onder het Mainland Europe

sche ontwikkelingen op

gedeelte na de menukeuze ‘Membership &

het gebied van multimo-

Global Community’ op de website. Daar staan

de glasvezelbekabeling.

ook de contactgegevens van de Benelux

Meer

hier-

Country Chair vermeld en in deze crisisperiode

over en uiteraard ook de

wellicht ook welkom het BICSI Career Center,

mogelijkheid

met internationale vacatures voor RCDD’s en

informatie
om

een

abonnement op het magazine af te sluiten is te
vinden op BICSI’s website.

andere BICSI-gecertificeerde experts.

n
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Ei•pdu is a fully hot-swappable economical
and intelligent Power Distribution Unit
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The system serves large and medium-sized
data centres in Europe and the UK. Learn more
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Schaal op met
vertrouwen.
Als u snel moet uitbreiden, maar niet
wilt overdimensioneren, dan wilt u
opschalen met vertrouwen.
Vertiv werkt met u samen om de prestaties van uw
bestaande apparatuur te verbeteren, snel nieuwe
infrastructuur beschikbaar te krijgen en de
capaciteit precies op de vraag af te stemmen.
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