Datacenters

Oplossingen voor datacenters

Datacenter
oplossingen
op maat
van elk bedrijf!
Schneider Electric levert oplossingen voor de technische
infrastructuur van datacenters en serverruimtes.
De nadruk ligt op modulariteit, schaalbaarheid, beschikbaarheid en
energie-efficiëntie. Als “total solution provider” biedt Schneider Electric naast racks,
koeling, noodstroom, beveiliging en stroomverdeling voor de IT-ruimte ook bewakingsen beheersoftware aan. Bij vervanging of uitbreiding huldigt Scheider Electric het motto:
koop nooit meer dan wat je voor je toepassing nodig hebt. Pay as you grow.

Bouwstenen van het datacenter
Consolidatie, IoT, power over ethernet, virtualisatie
en cloud-computing, maken dat serverruimtes
steeds complexer en dynamischer worden.
Dit geldt zowel voor grote, middelgrote en kleine
datacenters. Schneider Electric speelt in op
deze technologische trend met een aanbod
van gestandaardiseerde en in de fabriek
geteste componenten. Dankzij de modulaire
architectuur kunnen IT-managers starten met een
basisconfiguratie en daar later functionaliteit of
capaciteit aan toevoegen volgens een methode
die vergelijkbaar is met die van het alom bekende
bouwblokkenprincipe. Deze “flexibiliteit” is in
handen van de IT-manager een grote troef.
Met deze eenvoudig te installeren en op maat
toe te passen serverruimte oplossingen kan
hij overbodige en nutteloze overcapaciteiten
vermijden en kosten besparen.

Power Usage Effectiveness (PUE)
Het aanbod Schneider Electric bestaat onder
andere uit serverracks, bekabelingssystemen,
fysieke toegangsbeveiliging, UPS-systemen voor
noodstroom, stroomvoorziening en koelsystemen.
Het beheer van de gehele IT-infrastructuur met

behulp van StruxureWare Data Center Expert en
StruxureWare Data Center Operations software
verloopt over een dashboard. Hierop worden alle
belangrijke gegevens in verband met de exploitatie
duidelijk afgebeeld. De gemeten parameters
helpen de IT-managers om de down-time van
het netwerk te reduceren, de levensduur van de
installatie te verlengen en op de exploitatiekosten
te besparen door maatregelen te treffen van
energie-efficiëntie. Tal van datacenters zitten nog
op een PUE-waarde van 1,8 of 1,9. Hier is er nog
wat werk voor de boeg om deze te verlagen.
(PUE = vermogen nodig voor het datacenter / opgenomen
vermogen van de IT-systemen).

Het aanbod
De producten van Schneider Electric geven de
IT-manager een ongeëvenaard inzicht in het
functioneren van zijn serverruimte. Hij kan de
apparatuur van seconde tot seconde bewaken,
waardoor hij de omgeving zowel op afstand als
vanuit het rack effectief kan beheren.
En hoewel de complete oplossing het meeste
voordeel oplevert, kan hij de componenten ook
later eenvoudig toevoegen, zodat hij zijn oplossing
kan vervolmaken naarmate het budget dit toelaat.
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Complete, allesomvattende
bewaking
Omgevingsbewaking met NetBotz voorzien
van sensoren waarschuwen onmiddellijk bij
een storing van de airconditioning, brand, een
lekkende leiding, rook, condensatie en andere
risico’s, waardoor deze problemen vroegtijdig
aangepakt kunnen worden.
Met netwerk management kaarten worden
UPS-systemen, air-conditioning units en
stroomverdeling aan het netwerk toegevoegd.
Zo kunnen de belangrijkste functies zoals de
ventilatorsnelheid en de bedrijfsduur van de
batterij gecontroleerd en de units op afstand
veilig beheerd worden via SNMP of een
webbrowser.
StruxureWare Data Center Expert is qua
beheertechnologie het neusje van de zalm.
Het systeem verzamelt centraal de gegevens
van alle apparaten in de infrastructuur van de
onderneming in realtime.

Constante beschikbaarheid
tot norm verheffen
De APC Smart-UPS en APC Symmetra-units
zijn voorzien van ingebouwde beheerfuncties
en worden geleverd met PowerChutebeheersoftware. Ze waarschuwen onmiddellijk
als er zich ernstige problemen voordoen en
maken het mogelijk om hierop op afstand te
reageren. Ze zijn bovendien leverbaar in zeer
efficiënte line-interactieve en dubbele-conversie
online modellen en modulaire, schaalbare en
redundante modellen.
APC Switched rack-PDU’s zijn geschikt voor de
meest uiteenlopende severruimte-configuraties
en verschaffen IT-beheerders inzicht in en
controle over het stroomverbruik van hun
rackapparatuur.

Afzonderlijk beheerde stopcontacten maken
het mogelijk om vastgelopen apparaten
opnieuw op te starten en bij stroomuitval
kunnen tijdsvertragingen ingesteld worden
om overbelasting te voorkomen als de
stroomvoorziening wordt hersteld.

Zorgen dat de warmte zich
niet verspreidt: Close-Coupled
Cooling gebruiken
Omdat de InRow koeling op slechts enkele
centimeters afstand van de gevoelige
IT-apparatuur is geplaatst, bevindt hij zich op
de ideale positie om de door de IT-systemen
afgegeven warmte direct te koelen en zo te
voorkomen dat warme en koude lucht zich
vermengen. Dankzij het efficiënte ontwerp kan
hij snel worden geïnstalleerd. De ventilatoren
met variabele snelheid en capaciteitsmodulatie
zorgen voor een aanzienlijke vermindering van
de bedrijfskosten.
Het RACS-systeem (Rack Air Containment
System) is het antwoord van Schneider Electric
op koelingsproblemen die worden veroorzaakt
door de implementatie van high-densityapparatuur in IT-omgevingen die daarop niet
berekend zijn. Met een efficiënte koeling en het
capteren van de warme lucht kunnen de kosten
tot met vijftig procent gereduceerd worden.

Maatwerk met
standaardcomponenten
Bij Schneider Electric vindt de IT-manager een
oplossing voor zijn specifiek probleem, dit
zowel voor kleine als voor grote datacenters.
Het is niet nodig zware investeringen te doen
om de IT-afdeling mee te laten evolueren
met het bedrijf. Zowel voor nieuwe als voor
migratieprojecten is Schneider Electric de ideale
en betrouwbare partner voor het leveren van
hard- en software met hoge veiligheidsgraad
aangevuld met advies- en dienstverlening.

In het kort
Schneider Electric is
“total solution provider”
voor datacenters.
Datacenters kunnen
opgebouwd worden
volgens het bouwstenenprincipe.
Dankzij de modulariteit
en schaalbaarheid van
de componenten.
Hoge beschikbaarheid
en energie-efficiëntie.
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