
Het toekomstbestendige slimme 
datacenter in de energietransitie

Hoe hou je grip in een wereld die steeds complexer wordt? ABB neemt u mee 
in een scenario voor de elektrificatie en digitalisatie van het slimme 

datacenter, voor bestaand en nieuwbouw.

ABB – Freek van Alphen



About ABB
Let’s write the future. Together.

ABB is a leading global technology company that energizes the 
transformation of society and industry to achieve a more productive, 
sustainable future. By connecting software to its electrification, robotics, 
automation and motion portfolio, ABB pushes the boundaries of 
technology to drive performance to new levels. With a history of 
excellence stretching back more than 130 years, ABB’s success is driven 
by about 110,000 talented employees in over 100 countries.
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▪ Het slimme gebouw – het slimme datacenter 

▪ Trends en Uitdagingen

▪ Keuzes en oplossingen voor de korte termijn

▪ De lange termijn

▪ Scenario’s terwijl eisen zullen veranderen

▪ Afsluiting 



Het slimme gebouw in een slimme stad



“het slimme datacenter”

▪ Definitie “Smart Building” 
▪ Een slim gebouw is een gebouw dat technologie gebruikt om efficiënt 

en zuinig gebruik te maken van hulpbronnen en tegelijk een veilige en 
comfortabele omgeving te creëren voor de gebruikers.

▪ Een datacenter heeft een specifiek gebruiksdoel, vandaar een 
voorstel voor een bredere definitie.

▪ Het slimme datacenter is een datacenter dat technologie 
gebruikt om efficiënt en zuinig gebruik te maken van 
hulpbronnen en zijn bedrijfsvoering optimaliseert ten gunste 
van de klant en externe stakeholders.



Onze bijdragen FHI IT Infra Kennisevents 

▪ April 2021: 
▪ “Slim energie meten is goud waard! 

▪ November 2020:
▪ “Budget besparende tips UPS systemen” 
▪ “Predictive Maintenance; maintenance not by the books”

▪ November 2019:
▪ “The future of digital data center infrastructure”

▪ November 2018:
▪ “Energy Storage  - Een sterker, slimmer en groener data center mogelijk 

maken voor de toekomst”



Trends – “Efficiency & Availability”
Uptime Institute 2021 – Global Data 

Center Survey

“Data center sustainability will grow in 
importance, yet practices are lagging; 
most organizations do not closely track 
their environmental footprint.”

“Roughly half of all data center outages 
cause significant revenue, time and 
reputational damage”

Climate Neutral Data Center Pact

• By January 1, 2025 new data centres operating at 
full capacity in cool climates will meet an annual 
PUE target of 1.3, and 1.4 for new data centres
operating at full capacity in warm climates.

• Existing data centres will achieve these same 
targets by January 1, 2030.

“Data centre electricity demand will be matched by 
75% renewable energy or hourly carbon-free energy by 
December 31, 2025 and 100% by December 31, 2030”



Uitdaging – Arbeidsmarkt

Dutch Datacenter Association – Datacenters & 
Werkgelegenheid 2021

“Met de groei van de sector, wordt het ook een steeds 
belangrijkere bron van werk. Alles bij elkaar opgeteld, wordt 
verwacht dat het aantal medewerkers binnen datacenters met 
gemiddeld 8% per jaar toeneemt tot meer dan 7.100 in 2026.

“>80% van de vacatures in de sector zijn voor facility & IT 
engineers, project managers, site managers & IT specialisten”



Keuzes – Keuzes - Keuzes – Korte termijn

▪Meten is Weten – energie verbruik / PUE / waterverbruik 
✓Metering systemen

▪ Prestaties van assets & equipment
✓Monitoring systemen

▪Optimalisatie van bedrijfsvoering
✓aanpak “laaghangend fruit” ten gunste van de klant en externe 

stakeholders
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Prestaties van assets & equipment – de theorie

1. Run to Failure
Fix when broken

2. Time Based
Scheduled  
maintenance “by 
the books”

3. Usage Based
Planned preventive 
defect elimination 
to maintain peak 
performance

4. Condition Based
Applying  
monitoring and 
sensing

5. Predictive 
Applying advanced 
analytics and 
sensing to predict 
failures and 
reliability

Volwassenheidsniveaus in onderhoudsmanagement



Besparingen – een  voorbeeld (Verdelers)



Toepassen monitoring en sensoring (Verdelers)

Temperatuur Vochtigheid Volledige monitoring verdeelkasten



Keuzes – Keuzes - Keuzes – Lange termijn

• Optimale bedrijfsvoering ten gunste van de klant en externe 
stakeholders 
✓ Welke fundamentele bouwstenen maken het verschil? 

✓ Welke moeten we realiseren?

✓ Welke kunnen we realiseren? 

• Welke technologie is straks essentieel? 
• Maakt een Digital Twin het verschil (in 3D?, in 4D? of zelfs 5D?) 

• Gaat Kunstmatige Intelligentie zelfstandig goede besluiten nemen?

• Hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd en betrokken? 



Scenario – continue verbeteren 
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Continue verbeteren terwijl eisen zullen 
veranderen
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Continue verbeteren is onderdeel van de bedrijfsvoering



Ter afsluiting en ter inspiratie



Bedankt voor uw energie!

Zullen we verder praten? 

Bezoek onze stand of op onze website  of op 

Freek van Alphen, datacenter solutions ABB Benelux

https://new.abb.com/data-centers
https://www.linkedin.com/in/freekvanalphen/

