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Deze lezing wordt u aangeboden door: 



ABB is een wereldwijde leider op het gebied van energie- 
en automatiseringstechnologie die klanten uit diverse 

industrieën in staat stellen om hun prestaties te 
verbeteren en productie- energiekosten te verlagen. 

 
ABB elektrificeert en automatiseert al een groot gedeelte 

van de data center power infrastructuur. 

 

We brengen nu decennia lang aan expertise van industrial 
mission critical facilities naar de data center industrie. 

$40mld omzet, 150,000 medewerkers in ~100 landen. 
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“The War of the Currents ” – AC vs DC 



“The War of the Currents ” – AC vs DC 

AC won “The War of the Currents“ in 1880 
• De wereld is sindsdien vertrouwd en gebaseerd op AC 
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DC is dood, lang leve DC? 

DC heeft verloren, waarom wint deze vandaag de dag dan terrein? 
 



DC is dood, lang leve DC? 

Veranderende energiewaardeketen 
• Energiedistributie over lange afstanden 
• Renewable energy wordt gegenereerd in DC 
• Conversies en transformaties leiden tot grote verliezen in het totale 

energiesysteem 
 

In het huidige digitale tijdperk is er een toenemend aantal gebruikers dat draait 
op DC: 

• Consumenten elektronica 
• LED verlichting 
• Elektrische transport 

 
 



De zorgen van een data center 
operator 

 

Kan een DC power architectuur deze zorgen aanpakken? 

 Betrouwbaarheids- 
    problemen 

 Ruimte beperkingen  Total cost of ownership  Energiekosten 



AC versus DC –  
Systeem vergelijking 
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De voordelen van DC 
DC technologie biedt een betere energie-efficiëntie 

• Minder conversies 
 

DC technologie biedt tevens efficiëntie op het volgende 

• Minder ruimte 

• Lagere kapitaalkosten 

• Lagere installatiekosten 

• Lagere operator- en onderhoudskosten 

• Hogere betrouwbaarheid  
 

Eenvoudigere integratie van renewables 

       



De nadelen van DC 
• Veiligheid 

• Kostbaar (‘nieuwe’ technologie, speciale veiligheidsmaatregelen) 

• Dikkere bekabeling 

• Totaal nieuw ontwerp van het elektrische distributiesysteem en de 
bekabeling naar het rack 

• Integreren van generatoren t.b.v. backup power conversie naar DC 

 

• Bestaande servers en andere hardware staan geen retrofit toe 

• Geen volledige DC keten van componenten 

• Servers en elektrische distributie componenten (power supplies, UPSen, 
etc.) worden steeds efficiënter 



Project overzicht Green.ch  
AC/DC datacenter 

 • Green’s meest moderne, data center in Lupfig, CH 

 

• Tier III gecertificeerde data center (Uptime Institute) 

 

• Projectmijlpalen 

– Project contract award: April 2011 

– Installation complete: December 2011 

– Testing & commissioning complete: April 2012 

 

• ABB AC en DC energy supply solutions 

– ~ 2,200 m2 IT-floor with AC power supply 

– ~ 1,100 m2 IT-floor with DC power supply 

 

• Zeer efficiënte, 1 MW DC oplossing met „High Voltage 
DC“-enabled industry standard servers van Hewlett 
Packard 



Resultaten Green.ch 

-10 % 
kWh 

-15 % 
$ 

-25 % 
sq. m 

Energie efficiëntie 
10% betere energie efficiëntie dan een 
vergelijkbaar AC distributiesysteem, gemeten 
“van het net naar de chip” op 40-60 % server 
load. 

Kostenreductie 
15% besparing op kapitaalkosten vergelijkbaar 
met een AC distributiesysteem. 

Ruimte besparing 
25% ruimte besparing vergelijkbaar met een AC 
distributiesysteem. 



Zijn er dan nog anderen? 



Breder draagvlak voor DC 
Een open industry association leidt naar een snelle adoptie van veilige DC power distributie in 

commerciële gebouwen door de ontwikkeling van EMerge Alliance standaarden. 

Governing members 

Participating members 

Corresponding organizations 

Supporting members 

Liaison members 

General members 

Standaardisatie van spanningsniveaus 
Tendens naar 380 – 400 V DC 



Taken voor het adopteren van DC 
• Paradigma verschuiving en acceptatie 

– We gebruiken AC al meer dan 100 jaar 

 

• Standaardisatie van spanningsniveaus  

– 380 V DC 

 

• Ontwikkeling van technische standaarden voor DC distributie in 
gebouwen 

– IEC, BS, ANSI, ETSI, etc. 

 

• Een DC-eco-systeem veronderstelt brede acceptatie door de hele 
bedrijfstak  

– Beperkt aantal leveranciers voor DC-enabled apparatuur en 
hardware 

– MAAR: aantal IT- en HVAC apparatuur fabrikanten van 380 VDC 
neemt toe 

 



DC focusmarkt 
• Greenfield mid-size/ enterprise data centers 

– Voor een optimaal resultaat, de planning “van 
het net naar de chip“ is vereist 

– Voordelen zijn niet significant genoeg voor 
kleinere datacenters 

– Gebruikers van grootschalige installaties 

 

• Telecommunicatie data centers 

– Gebruiken al jaren 48 VDC en zijn goed 
vertrouwd met deze technologie 

 

• Modulaire data centers 

– Competitiever ontwerp door realisatie hogere 
dichtheid van modulaire data centers en 
kostenbesparing 

 



“The War of the Currents ” – Round 2? 

Mooie opportuniteit, maar geen “one size fits all”  



Stelling: 50% van de data centers zijn binnen 10 jaar 
gebaseerd op DC of een combinatie van AC/DC 
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