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 Air@Work adviseert en is leverancier van energiezuinige en 

milieuvriendelijke systemen voor luchtkoeling en klimaatbeheersing.

 Gespecialiseerd in indirect adiabatische koeling.

 Met lage investerings- en onderhoudskosten worden datacenters, 

utiliteits- gebouwen en industrie duurzaam gekoeld.
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Wat vooraf ging!

• 2007 NPR 5313 (gepubliceerd in 2014)(Ingetrokken 2017) 

– Nederlandse praktijkrichtlijn voor Computerruimten en Datacenters

– Gebaseerd op vijf verschillende disciplines: bouwkundige voorzieningen, energievoorziening, 

klimaatbeheersing, datacommunicatie-kabelinfrastructuur en fysieke beveiliging.

• 2009 EN 50600-x (gepubliceerd in 2012) 
– Europese normenserie, Information technology- Data centre facilities and infrastructures

– Ontwikeld via 5 verschillende aandachtsgebieden: ‘deel 1 General concepts’; deel 2 ‘Design’; 

deel 3 Management and operational information’; deel 4 ‘Key performance indicators’; deel 

99 ‘Recommended best practices’.

• 2018 ISO/IEC 22237( In proces)
– Internationaal standaard(ISO/IEC JTC 1).



EN 50600

• Deze reeks van de EU 50600-x normen bevaten eisen en aanbevelingen in 

het ontwerp, de planning, inkoop, integratie, installatie, bediening en 

onderhoud van installaties en infrastructuren binnen datacenters.
– Voor eigenaren, facility managers, ICT-managers, projectmanagers, beheerders, adviseurs, 

architecten, ontwerpers, aannemers, installateurs,  leveranciers van apparatuur, etc.

• Ontwikkeld door CENELEC, een normalisatie-instelling zonder 

winstoogmerk op basis van een bedrijfsgerichte ontwerpbenadering

• Omvat beschikbaarheid, bouwconstructie, fysieke beveiliging en energie-

efficiëntie.

• Richtlijn, norm en/of certificeerbaar?
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Key Performance Indicator (KPI)

• Een Key Performance Indicator (KPI) is een meetbare waarde die aantoont hoe 
effectief een bedrijf belangrijke zakelijke doelstellingen bereikt. 

• Organisaties gebruiken essentiële prestatie-indicatoren op meerdere niveaus om 
hun succes bij het bereiken van doelen te evalueren. 

• KPI's op hoog niveau kunnen zich richten op de algehele prestaties van de 
onderneming, terwijl KPI's op laag niveau zich kunnen concentreren op processen 
of medewerkers op verschillende afdelingen.



EN 50600-4-1
Key Performance Indicators

• Deze norm specificeert de volgende uitgangspunten voor de andere 

normen in de EN 50600 4-X-reeks: 
– een gemeenschappelijke structuur, 

– definities, terminologie en randvoorwaarden voor KPI's van effectiviteit en efficiëntie van 

gegevensbrongebruik, 

– gemeenschappelijke vereisten voor KPI's van datacenter gebruik van middelen effectiviteit 

en efficiëntie, 

– gemeenschappelijke doelstellingen voor KPI's van de effectiviteit en efficiëntie van de 

datacentersource, 

– algemene informatie over het gebruik van KPI's datacentergebruik en efficiëntie.



EN 50600-4-2
Power Usage Effectiveness

• Deze norm specificeert de Power Usage Effectiveness (PUE) als een Key
Performance Indicator (KPI) om het efficiënte gebruik van energie in de 
vorm van elektriciteit te kwantificeren. 

• Mogelijkheden voor verbetering van de operationele efficiëntie van het 
datacenter

• De verbetering van het ontwerp en processen van een datacenter

• Een ontwerpdoel of doel voor nieuwe datacenters over de verwachte IT-
load

• PUE = EDC / EIT;
– EIT is het energieverbruik van de IT-apparatuur (jaarlijks) in kWh en omvat: IT-apparatuur en 

aanvullende apparatuur

– EDC is het totale energieverbruik van het datacenter (jaarlijks) in kWh en omvat:                 
totaal opgenomen stroom



EN 50600-4-2
Power Usage Effectiveness

• Afgeleiden van PUE kunnen in bepaalde omstandigheden nuttig zijn

• De PUE houdt dus geen rekening met o.a.: 
– energie-efficiëntie van de IT-belasting

– efficiëntie van on-site elektriciteitsopwekking 

– efficiëntie van andere bronnen

– gebruik van hernieuwbare energiebronnen 

• De PUE’s kunnen op basie van 3 catogorien worden gedefinieerd:
– PUE1: gebaseerd op ononderbroken stroom toevoer, basic level

– PUE2: gebaseerd op de output van de stroomverdelingseenheid, intermediate level

– PUE3: gebaseerd op de input van IT-apparatuur, advanced level

• De PUE kan dus niet zomaar worden gebruikt om datacenters te vergelijken!



EN 50600-4-3
Renewable Energy Factor

• De EN 50600-4-3 standaardiseert de hernieuwbare-energiefactor REF. 
– a) definieert de hernieuwbare-energiefactor (REF) van een datacenter; 

– b) specificeert een methodologie om de REF te berekenen en te presenteren; 

– c) geeft informatie over de juiste interpretatie van de REF.

• De formule is: REF = Eren / EDC

– Eren = is de RE in kWh die het eigendom is van en wordt beheerd door een datacenter 

– EDC = is het totale energieverbruik van het datacenter (jaarlijks) in kWh
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EN 50600-4-4
IT Equipment Energy Efficiency for Servers

• Deze norm specificeert IT-apparatuur Energie-efficiëntie voor servers 

(ITEEsv), een Key Performance Indicator (KPI) die de energie-

efficiëntiekarakteristieken van servers in een datacenter kwantificeert.

• ITEEsv kan worden berekend met behulp van een keuze uit reeds 

bestaande of contextspecifieke benchmarks voor serverprestaties. 

• ITEEsv kan hiermee helpen bij de verbetering van de totale energie-

efficiëntie van servers in een bepaald data center.
– definieert ITEEsv;

– beschrijft het doel van ITEEsv;

– beschrijft hoe u ITEEsv moet gebruiken;

– beschrijft rapportage van ITEEsv.



EN 50600-4-5
IT Equipment Energy Utilisation for Servers

• Deze norm specificeert het IT Equipment Utilization voor servers (ITEUsv) 

als Key Performance Indicator (KPI) om het gebruik van servers in een 

datacenter te kwantificeren. 

• De norm is bedoeld als een KPI voor het verbeteren van de geaggregeerde 

energie-efficiëntie van servers in een gegeven datacenter.
– beschrijft de doelen van ITEUsv,

– definieert ITEUsv op een conceptuele manier,

– beschrijft hoe u ITEUsv moet gebruiken, en

– beschrijft rapportage van ITEUsv.



EN 50600-4-x
De aankomende hoofdstukken

• EN 50600-4-6
– Renewable Reuse Factor

– Beschikbare (afval) energie voor hergebruik buiten datacenter

• EN 50600-4-X
– Water uses effectiveness

– Inzicht krijgen in het watergebruik in een datacenter voor koeling, bevochtiging of andere zaken

• EN 50600-4-X
– Carbon uses effectiveness

– Inzicht krijgen in de carbon uitstoot van een datacenter onder dagelijks gebruik



EN 50600-99-1
Recommended practices for energy management

• Dit document is een samenstelling van aanbevolen werkwijzen voor het 

verbeteren van het energiebeheer (dat wil zeggen vermindering van 

energieverbruik en / of verhoging van de energie-efficiëntie) van 

datacenters. 

• Het is in overeenstemming met de EU Code of Conduct for Data Centre 

Energy Efficiency (CoC)



EN 50600-99-2
Recommended practices for environmental sustainability

• Dit document is een verzameling van aanbevolen werkwijzen voor het 

verbeteren van de ecologische duurzaamheid van zowel nieuwe als 

bestaande datacenters. 

• Milieueffecten houden niet alleen rekening met die van elektriciteit, maar 

ook met watergebruik en andere verontreinigende stoffen. 



Inzichtelijk maken middels dashboard



Inzichtelijk maken middels dashboard



The Data Centre Maturity Model

• Eureca heeft het Data Center Maturity Model (DCMM) ontwikkeld en 

omgezet in een module om verbeteringsmogelijkheden per gebied te 

schetsen zodat gebruikers hun huidige prestaties kunnen benchmarken, 

hun status te kunnen bepalen en de lopende stappen en innovaties kunnen 

identificeren die nodig zijn om energie efficiënter en duurzamer te opereren. 

• De Maturity Model maakt ieder onderdeel van het datacenter inzichtelijk, 

inclusief stroom, koeling, computergebruik, opslag en netwerk. 

• De niveaus van het model genereren “the best practice” en een vijfjarenplan 

voor het datacenter. 

• Dit project is opgezet voor non-profit organisaties



The CATALYST Conceptual Model
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Data Centre Metrics Landscape

Data Centre Infra 
Standards

•ASHRAE (TC 9.9 2015)

•BREEAM (DC 2010)

•EN50600 Standard Series

•EU Code of Conduct

KPIs & 
Metrics

•Power Usage Effectiveness (PUE or EN50600-4-2)

•Renewable Energy Factor (REF or EN50600-4-3)

•Energy Reuse Factor (ERF)

•Carbon Usage Effectiveness (CUE)

•Water Usage Effectiveness (WUE)

Footp
rint

•Primary Energy Savings

•CO2 Emission Savings

•Energy Cost Savings



The Green Data Centre Assessment Toolkit
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Resume 
Door middel van KPI’s je datacenter verduurzamen!

• EN 50600 is de nieuwe standaard voor datacenters!

• Doormiddel van KPI’s op basis van de EN 50600 datacenters:
– Optimaliseren

– Beheren

– Controleren

• Tools beschikbaar voor implementatie van KPI’s



Contactgegevens

• Bedrijfsnaam: Air@Work

• Adres: Dukaat 19 Emmeloord

• Telefoonnummer: +31(0) 850 655 350

• E-mailadres: info@airatwork.com

• Standnummer: 22


