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De energietransitie stelt ons voor uitdagingen waarbij elektriciteit als energiedrager steeds belangrijker 
wordt. In de steeds intelligenter wordende netten is continu inzicht noodzakelijk om de beschikbaarheid 
van spanning en stroom onder alle omstandigheden te garanderen, onderhoudskosten te verlagen en 
energieverspilling te beperken.  



• Er ontstaan grenzen aan de beschikbare aansluitcapaciteit bij 
de netbeheerder

• Streven naar een zo optimaal mogelijke bezetting van een 
datacenter

• Dit zonder de beschikbaarheid van spanning en stroom 
negatief te beïnvloeden

• Netten worden instabieler, door frequentie gestuurde koeling, 
LED verlichting, laadpunten

• Grootschalige toepassing van dezelfde typen UPS systemen 
kan leiden tot problemen instabielere (middenspanning-) 
netten

• We willen meer weten dan alleen het verbruik op de racks

Technisch beheerders staan voor grote uitdagingen





Context | De vier aspecten van power management

Energie management

• Energieverbruik

• Energie besparen 
– CO2 reductie

• PUE / WUE

Load management (capacity)

• “Voorraadbeheer”

• Hoeveel groei is nog mogelijk

• Real-time bewaking redundantie

• Power Factor

Dips en pieken

▪ Kort-durende storingen

▪ Spanningsdips & stroompieken

▪ Transiënten

Power quality management

• Bewaking kwaliteit spanning

• Voorkomen uitval en verlagen 
onderhoudskosten
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100% uptime
Maximale benutting

Steeds meer complexiteit

Balans tussen kosten en beschikbaarheid



Load wordt bepaald door de stroom

• De hoeveelheid stroom wordt bepaald door de optelsom van het werkelijk vermogen, reactief 
(fase-verschuiving) blindvermogen en harmonisch blindvermogen

• De power factor is de verhouding tussen werkelijk- en schijnbaar vermogen 

Load

P = werkelijk vermogen (kW)
S = schijnbaar vermogen (kVA)
Q = blindvermogen (kVar)

S = U x I (kVA)

P
S

Q harmonisch blindvermogen +
Q faseverschuiving blindvermogen

P = werkelijk vermogen (kW)

S = schijnbaar vermogen (kVA)
PF = 



Gevolgen faseverschuiving blindvermogen

• Zorgt voor extra stroom (schuim) dus een zwaardere belasting van UPS-en, generatoren en trafo’s

• Extra stroom zorgt voor extra wattverliezen dus een hoger kW verbruik

Gevolgen harmonisch blindvermogen

• Zorgt voor extra harmonische stromen, dus een zwaardere stroombelasting

• Zorgt voor het de-raten van trafo’s, generatoren en UPS-systemen

• Kan aanleiding zijn voor instabiel net gedrag en resonanties

Load



Onbalans

• Binnen datacenters bestaat de kans op onbalans tussen de fasen L1, L2, L3

• Niet altijd invloed op wat de klant doet (niet alle servers kennen dezelfde belasting)

• Het bewaken en meten van de onbalans helpt bij het optimaal benutten van het datacenter

Load
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Gevolgen onbalans

• Onnodige belasting van de nulleider

• Slechte benutting van je infrastructuur

• Onverwacht aanspreken beveiligingen door niet optimaal monitoren

• Onnodig energieverlies

Load

Voorbeeld installatie zonder onbalans (L1=100A, L2 =100A, L3=100A)

Vermogensverlies installatie P = I2 * R = 1002 * R + 1002 * R + 1002 * R = 30.000 * R

Benodigde stroomcapaciteit 100A

Voorbeeld installatie met onbalans (L1 = 50A, L2 = 150A, L3 = 100A)

Vermogensverlies installatie P = I2 * R = 502 * R + 1502 * R + 1002 * R = 35.000 * R

Benodigd stroomcapaciteit 150A 

Vermogensverlies (wattverliezen) 14% toegenomen

Benodigd stroomcapaciteit 33% toegenomen



Load – redundante energievoorziening

A-feed

Racks Racks

UPS-A UPS-B

B-feed

G

Racks Racks

Trafo A Trafo B

GG

A + B < 80%



Load – opbouw installatie in de praktijk



Meten, monitoren en verbeteren





Mogelijke meetpunten volgens de NEN-EN 50600-2-2

Meten



Meten

A-feed

Racks Racks

2. Primary distribution

5. Tertiary distribution (PDU)

3. Secondary distribution UPS UPS

4. Secondary distribution       

(UPS side)

1. Primary supply

B-feed

GGG



Voorbeeld oplossingen voor metingen in hoofdverdelers (primary distribution equipment)

Meten



Voorbeeld oplossingen voor PDU metingen (tertiary distribution equipment)

METEN





Capacity management middels een power monitoring systeem

Een power monitoringsysteem dient essentiële informatie te bieden afgeleid van veel elektrische parameters 

• Het moet helpen uitval de voorkomen

• Waarschuwen bij dreigende overbelasting

• Het moet een ondersteunende tool zijn bij capaciteitsplanning

• Het moet een informatiebron zijn bij

• onderhoud;

• periodieke noodstroomtesten;

• calimiteiten en analyses achteraf;

• uitbreidingen en aanpassingen in de installatie;

Monitoren

• 98% van de organisaties zegt dat één uur downtime meer dan $ 100.000 kost 
• 81% van de respondenten gaf aan dat 60 minuten downtime hun bedrijf meer dan 300.000 dollar kost 
• 33% van deze bedrijven meldde dat de kosten een van uur downtime tussen $ 1-5 miljoen bedroegen

Bron : ITIC Information Technology Consultancy



Monitoren

Analyseren

Rapporteren

Notificeren

Exporteren & koppelen

Visualiseren

Power monitoring (EMS)

Beheren & plannen



IP netwerk (ethernet)

RS485-netwerk RS485-netwerk RS485 - TCP/IP

+

Power monitoring (EMS)

Monitoren



Monitoren – beheren en plannen

Real-time redundancy bewaking met scenario’s – primary distribution (nivo 1 bewaking)



Monitoren – beheren en plannen

Real-time redundancy bewaking – secondary distribution UPS side (nivo 2 bewaking)



Monitoren – beheren en plannen

Real-time redundancy bewaking – tertiary distribution (nivo 3 bewaking)



Monitoren – beheren en plannen

Managen racks, klanten en contracten



Monitoren - analyseren

Real-time inzicht in elektrische belasting



Monitoren - notificeren

Real-time bewaking elektrische belasting



Monitoren - rapporteren

Week, maand of jaarrapportages voor wat betreft de elektrische belasting



Meten en monitoren

Fortop Automation & Energycontrol

Grote Kranerweerd 53

8064 PE Zwartsluis

Nederland

info@fortop.nl

+31 (0)38 33 72 700



Vragen?


