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Samenvatting
De installatie van een Voice Over IP (VoIP)-systeem kan onverwachte of onvoorziene vereisten met zich meebrengen voor de voeding en koeling van de bedradingskasten en -ruimten.
De meeste bedradingskasten zijn niet uitgerust met een UPS en ventilatie of koeling die
vereist is om te voorkomen dat de apparatuur oververhit raakt. Met een goede kennis van de
unieke vereisten voor de koeling en voeding van VoIP-apparatuur kunt u met succes en op
rendabele wijze de installatie van een VoIP-systeem plannen. In dit document wordt uitgelegd hoe u een planning kunt opstellen voor de vereisten met betrekking tot voeding en
koeling voor VoIP-toepassingen en wordt verder een beschrijving gegeven van eenvoudige,
snelle, betrouwbare en rendabele strategieën voor de upgrade van oude installaties en de
bouw van nieuwe systemen.
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Inleiding
Om klassieke telecommunicatie en PBX telefoonsystemen te kunnen vervangen, zullen VoIP- en IPTelehony systemen een vergelijkbare of betere beschikbaarheid moeten bieden. Eén van de belangrijkste
redenen waarom het klassieke PBX systeem een hoge mate van beschikbaarheid biedt, is het feit dat het
is uitgerust met een ingebouwde batterij met een lange autonomietijd, waardoor het telefoontoestel via het
netwerk van stroom wordt voorzien. IP-Telephony zal het in de praktijk geteste en als succesvol bewezen
concept toepassen waarbij samen met het telefoonsignaal stroom wordt geleverd om de verwachte mate
van beschikbaarheid te kunnen aanbieden. Daarom werden klassieke bedradingskasten gebruikt als behuizing voor passieve componenten zoals patch-panelen en hubs, nu zullen worden gebruikt voor het onderbrengen van krachtige switches, routers en UPS-systemen met een lange autonomietijd. De koeling en
luchtstroom in deze bedradingskasten worden nu van belang om hun continue werking te garanderen.
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Een typisch IP-telefonienetwerk is in lagen opgebouwd en elke laag bevat componenten die worden ondergebracht in één van de vier fysieke locaties (zie Figuur 1). De voedings- en koelingsvereisten voor deze vier
locaties zijn telkens verschillend, zoals in de volgende secties wordt uitgelegd.

Figuur 1 – De lagen en locaties van een typisch IP-Telephony netwerk
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Communicatietoestellen
Typische communicatieapparatuur / -eindpunten zijn IP-telefoons (zie Figuur 2a), draadloze hubs
(zie Figuur 2b) maar ook laptops met “soft phones” (met software waarmee u kunt bellen) en die de standaardfuncties voor telefonie aanbieden. Deze IP-telefoons verbruiken doorgaans 6-7 Watt, maar het kan
zijn dat bepaalde toestellen meer stroom nodig hebben. In het ontwerp van een nieuwe reglementering,
de IEEE 802.3af, wordt het gemiddelde stroomverbruik van deze toestellen via CAT5-kabels, beperkt
tot 350 mA en is aangegeven via welke elektrische pinnen de stroom kan worden geleverd. Een netwerk
dat aan deze nieuwe norm voldoet, zal ongeveer 15 W stroom leveren over een afstand van 100 m. Voor
communicatieapparatuur met een hoger stroomverbruik, zal een andere externe stroombron, zoals bijvoorbeeld een plug-in adapter moeten worden voorzien.

Figuur 2a – IP-telefoon

Figuur 2b – Draadloze hub

Omgeving
Deze communicatieapparatuur, die in kantooromgevingen wordt gebruikt, zijn desktop oplossingen of
systemen voor wandmontage. In recentelijk geïnstalleerde of aangepaste netwerken worden deze toestellen
hoogstwaarschijnlijk via de gegevenslijnen van stroom voorzien. In sommige gevallen zullen de toestellen
voor hun stroomvoorziening echter moeten worden aangesloten op een wandcontactdoos.

Problemen
IP-telefoons moeten meestal even goed beschikbaar zijn als klassieke PBX telefoons die ze vervangen.
Het grootste probleem dat in dit geval moet worden opgelost, is de garantie van hun continue werking,
zelfs tijdens een langdurige stroomuitval.

2003 American Power Conversion. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar mag geen enkel deel van
deze publicatie worden gebruikt, gereproduceerd, gefotokopieerd, verzonden of opgeslagen in een opslagsysteem van welke aard dan ook.
www.apc.com
Versie 2003-0

5

Toepassing van praktijkvoorbeelden
De beste methode voor het oplossen van dit probleem is het leveren van stroom aan het telefoontoestel via
de gegevenslijn (de zogenaamde In-Line-voeding). Op die manier wordt het probleem van stroomvoorziening tot op desktopniveau omzeild. De stroom wordt nu aan het telefoontoestel geleverd door de netwerk
switch die zich in de bedradingskast bevindt en die op zijn beurt stroom ontvangt van een UPS-systeem
met een lange autonomietijd. Voor de communicatieapparatuur die is aangesloten op een wandcontactdoos
(zonder gebruik te maken van in-line-voeding) kan in een UPS-systeem met een batterij met een lange
autonomietijd (vier, zes, acht uur of meer) worden voorzien.

Tussenverdelingsframe
(Intermedite Distribution Frame - IDF)
IDF- of bedradingskasten bestaan uit layer 2-toegang, layer 3-toegang en distributieswitches, hubs, routers,
patch-panelen, het UPS-systeem met batterij-backup en verder eventuele andere soorten telecommunicatieapparatuur die in een rack met 2 stijlen zijn gemonteerd (zie figuren 3a & 3b). Vele nieuwe switches beschikken over een ingebouwde mogelijkheid om stroom te leveren via de gegevenslijnen (de zogenaamde
‘end-span’-stroomtoevoer) om de communicatieapparatuur van stroom te voorzien. Voor de switches die
niet met deze optie zijn uitgerust, wordt gebruikgemaakt van een externe, voldoende krachtige ‘mid-span’
voeding om in-line-stroom te leveren.

Figuur 3a – IDF (bedradingskast)

Figuur 3b – Typisch schema van een IDF
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Omgeving
Deze IDF's of bedradingskasten worden doorgaans verborgen opgesteld in een uithoek van het gebouw met
weinig of geen ventilatie en verlichting. Als de klant niet naar een nieuw gebouw verhuist, zal hij deze bedradingskasten hoogstwaarschijnlijk opnieuw willen gebruiken. Meestal werden in de bestaande telecommunicatienetwerken de bedradingskasten hoofdzakelijk gebruikt voor de stroomvoorziening van punchdownmodules, patchpanelen en enkele kleine stapelbare hubs of switches, maar de meeste nieuwe appatuur
voor IP-Telephony verbruikt aanzienlijk meer stroom. Deze nieuwe switches voor IP-Telephony zijn doorgaans voor toepassing in 19” racks bedoeld en kunnen afhankelijk van de fabrikant verschillende luchtstroompatronen vertonen, bijvoorbeeld zijdelingse, van voor naar achteren, enz. In een normale IDF kunnen 1 tot 3 racks met apparatuur worden geplaatst, met een verbruik van 500 W tot 4000 W aan éénfasige
wisselstroom.

Problemen
Bij het opzetten van installaties voor VoIP- en IP-Telephony moet aan deze IDF's de meeste aandacht
worden besteed wat betreft voeding en koeling. Zij verbruiken een hoeveelheid éénfasige wisselstroom
van ofwel 230 V gaande van 500 W tot zelfs 4000 W, afhankelijk van de netwerkarchitectuur en het gebruikte type switch. De uitdaging bestaat erin om in de bedradingskast voor elk netwerkapparaat, elke UPS en
elke PDU (stroomverdeeleenheid) het correcte type (stop-) contact te voorzien, en de juiste hoeveelheid
stroom met de juiste afzekering te leveren. De koeling en luchtstroom van deze bedradingskasten zijn
vaak een groter probleem, dat echter vaak wordt genegeerd.

Toepassing van praktijkvoorbeelden
Alle apparaten in de IDF zouden met een UPS-systeem moeten worden beveiligd. De keuze van het UPSsysteem moet worden gebaseerd op het volgende:
•

de totale hoeveelheid vereiste stroom, uitgedrukt in Watts

•

de vereiste autonomietijd, uitgedrukt in minuten

•

het niveau van de gewenste redundantie of fouttolerantie

•

de vereiste voltages en stopcontacten

De capaciteit van het UPS-systeem moet worden gekozen op basis van de som van de nominale waarden in Watt van de belastingen. Een doorsnee UPS voor gebruik in een rack zoals de APC Smart-UPS
(zie Figuur 4a) levert een beschikbaarheid van ongeveer 99,99 %, terwijl een N+1-redundante UPS met
ingebouwde bypass, zoals de APC Symmetra RM (zie Figuur 4b), met één uur autonomietijd ongeveer
99,999 % beschikbaarheid biedt, wat voor de meeste toepassingen mogelijk voldoende is. Zie de bijlage voor meer gedetailleerde informatie over de analyse van de beschikbaarheidscijfers.
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Figuur 4a – APC Smart-UPS

Figuur 4b – APC Symmetra RM

De UPS-producten zijn verkrijgbaar met batterijmodules, zodat verschillende autonomietijden kunnen
worden aangeboden. De types apparaten die in de figuren 4a en 4b zijn weergegeven, kunnen optioneel
worden uitgerust met batterijmodules, waarmee de autonometijd tot maximaal 24 uur kan worden verlengd.
Nog hogere beschikbaarheidsniveaus, zoals 99,9999 % of 99,99999 %, kunnen noodzakelijk zijn voor
bepaalde uiterst kritische toepassingen, zoals hulpdiensten. Aan deze vereisten kan worden voldaan door
gebruik te maken van dubbele netwerkswitches met dubbele voedingskabels, een dubbel UPS-systeem
en dubbel uitgevoerde, gelijktidig te onderhouden elektrische architecturen met een noodaggregaat. Veel
ondernemingen zoals American Power Conversion Corporation bieden specifieke consultancydienstenvoor
beschikbaarheidsanalyses aan om voor dergelijke kritische netwerken energieinfrastructuren met een hoge
beschikbaarheid te evalueren en aan te bevelen.
Als laatste stap moet worden aangegeven hoeveel stekkers en stopcontacten er in de bedradingskast
vereist zijn voor alle apparatuur, met inbegrip van het UPS-systeem. Onder ideale omstandigheden zou
alle apparatuur rechtstreeks op de UPS-eenheid of de transformator moeten kunnen worden aangesloten
en moet het gebruik van aanvullende verlengstukken of PDU’s in racks worden vermeden. Als er echter
veel apparaten moeten worden aangesloten, is dit wellicht niet handig en is het toch beter om een PDU in
een rack te gebruiken. In dat geval is het raadzaam om een hoogwaardige PDU in een rack te gebruiken
dat speciaal hiervoor is ontworpen. De PDU zou voldoende contacten moeten bevatten om alle huidige
apparaten aan te sluiten, en bovendien enkele extra aansluitingen voor mogelijke uitbreidingen in de toekomst. PDU’s met een verbruiksmeter waarop wordt aangegeven hoeveel stroom er op dat ogenblik wordt
verbruikt, worden aanbevolen omdat hiermee de kans op menselijke fouten, zoals abusievelijke overbelasting en daaruit voortvloeiend het droppen van de belasting, wordt verminderd.
Voor de correcte keuze van het geschikte UPS-model dat voldoet aan de vereiste stroomcapaciteit, redundancy, voltage en autonomietijd kunt u de selectieprocedure vereenvoudigen door een “UPS-selector” te
gebruiken, zoals de UPS-selector van APC op het URL-adres http://www.apcc.com/template/size/apc/.
Dit systeem beschikt over gegevens met betrekking tot de voeding voor alle gangbare switches, servers en
opslagapparatuur, zodat u deze gegevens niet zelf hoeft te zoeken en te verzamelen. Met dergelijke systemen krijgt u voor de keuze van de configuratie van een UPS verschillende opties voor de aansluitingen.
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Als u wilt dat de apparatuur in de bedradingskast ononderbroken blijft werken (7 op 7, 24 op 24, 365
op 365), moeten mogelijke problemen met de koeling en de luchtstroom worden herkend en aangepakt.
De stroomdissipatie in de bedradingskast moet worden berekend om een rendabele manier te bepalen
hoe het probleem kan worden opgelost (zie Tabel 1). Het belangrijkste om in deze context in gedachten
te houden, is dat hoewel veel netwerkswitches veel stroom verbruiken, betekent dat niet altijd dat zij al die
verbruikte stroom ook in de bedradingskast afgeven. Zo verbruikt een layer 2-switch bijvoorbeeld 1800 W
stroom, maar wordt slechts 200-500 W in de bedradingskast afgegeven. De resterende stroom wordt via
het netwerk verdeeld naar de verschillende IP-telefoons die over de hele kantoorruimte zijn verdeeld.

Tabel 1 – Rekenblad voor de berekening van de warmtedissipatie in de
VoIP-bedradingskast
Onderdeel

Vereiste gegevens

Berekening van de
warmtecapaciteit

Switches zonder in-linestroom, andere IT-apparatuur
(met uitzondering van “midspan” voedingen)
Switch met in-linestroomvoorziening

Som van het nominaal
vermogen van de stroomtoevoer, uitgedrukt in Watt

Gelijk aan het totale vermogen van de IT-apparaten
in Watt

“Mid-span” voedingen

Verlichting

UPS-systeem

Totaal

Subtotaal van de
warmtecapaciteit

_____________ Watt
Nominaal vermogen van de
stroomtoevoer, uitgedrukt
in Watt
Nominaal vermogen van de
stroomtoevoer, uitgedrukt
in Watt
Nominaal vermogen van
voortdurend ingeschakelde
verlichting, uitgedrukt in Watt
Nominaal vermogen van
het UPS-systeem (niet de
belasting), uitgedrukt in Watt
Subtotalen van de hierboven
vermelde waarden

0,6 x het ingangsvermogen
van de stroomtoevoer
_____________ Watt
0,4 x het ingangsvermogen
van de stroomtoevoer
_____________ Watt
Nominaal vermogen
_____________ Watt
0,09 x het nominaal vermogen van de UPS
_____________ Watt
Som van de bovenstaande
subtotalen van de warmteafgifte

_____________ Watt
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Zodra de afgegeven stroom die in de bedradingskast is berekend, dient u de algemene richtlijnen te volgen
zoals weergegeven in Tabel 2.

Tabel 2 – Rekenblad voor de koeloplossingen voor de VoIP-bedradingskast
Totale
warmtebelasting
in de kast

Toestand

Analyse

Actie

< 100 W

Grootste deel van gebouw is
ruimte met airconditioning
Grootste deel van gebouw is
agressieve ruimte, geen
HVAC-systeem

Geleiding langs de wanden en infiltratie
zullen volstaan
De koele lucht die van buiten de ruimte
komt, kan niet als veilig voor gebruik
worden beschouwd door het temperatuurverschil of door verontreiniging
De koele lucht van buiten de kast zal
volstaan als deze wordt aangezogen,
maar de deur kan de luchtdoorstroming
belemmeren. Zuig de lucht door de deur
aan en transporteer die lucht naar de
afvoer van het HVAC-systeem

Geen

< 100 W

100 – 500 W

HVAC-ysteem aanwezig in
vals plafond (bovenlangs);
grootste deel van gebouw is
ruimte met airconditioning

100 – 500 W

Geen toegang vanuit de kast
naar een HVAC. Grootste
deel van gebouw is ruimte
met airconditioning

500 – 1000 W

HVAC aanwezig in vals
plafond (bovenlangs);
grootste deel van gebouw is
ruimte met airconditioning

500 – 1000 W

Geen toegang vanuit de kast
naar een HVAC. Grootste
deel van gebouw is ruimte
met airconditioning

> 1000 W

HVAC aanwezig en bereikbaar in vals plafond (bovenlangs); grootste deel van
gebouw is ruimte met airconditioning

De verse lucht van buiten de kast zal
volstaan indien deze rechtstreeks door de
apparatuur heen wordt aangezogen en er
geen recirculatie optreedt van de warme
uitlaatlucht van de apparatuur naar de
aanvoeropening van de apparatuur

> 1000 W

Het HVAC is niet bereikbaar;
grootste deel van gebouw is
ruimte met airconditioning

Het volstaat niet om de lucht door de deur
aan te zuigen; een plaatselijke koeling van
de uitlaatlucht van de apparatuur is vereist

De verse lucht van buiten de kast zal
volstaan als deze wordt aangezogen,
maar de deur kan de luchtdoorstroming
belemmeren. Zuig de lucht aan langs de
onderzijde van de deur en voer de uitlaatlucht af aan de bovenzijde van de deur
Verse lucht van buiten de kast zal volstaan als deze voortdurend wordt aangezogen, maar de deur kan de luchtdoorstroming belemmeren en daardoor is
een continu draaiende ventilator vereist,
maar de con-tinue werking ervan is niet
gegarandeerd
De verse lucht van buiten de kast zal
volstaan als deze voortdurend wordt
aangezogen, maar de lucht kan niet
worden aangevoerd.

Installeer een onafhankelijk
CRAC (Computer Room Air
Conditioning) in de kast
naast de apparatuur
Plaats een afvoerrooster
bovenaan het ventilatiesysteem aan de bovenzijde van
de kast en breng in de
onderste helft van de deur
van de kast een ventilatieopening aan
Plaats een afvoerrooster
bovenaan in de kastdeur en
breng een ventilatieopening
aan in de onderste helft van
de kastdeur
Plaats een afvoerrooster met
een hulpventilator in de
bovenzijde van de kast en
breng een ventilatieopening
aan in de onderste helft van
de kastdeur
Plaats een uitlaatrooster met
een hulpventilator in de
bovenzijde van de deur en
breng een ventilatierooster
aan in de onderste helft van
de kastdeur
Plaats de apparatuur in een
afgesloten rack met een
reinigingssysteem voor de
warme uitlaatlucht en breng
een ventilatierooster aan in
de onderste helft van de
kastdeur
Installeer een onafhankelijke
CRAC in de kast naast de
apparatuur
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Tot slot is het bijzonder raadzaam om voor deze kasten de omgevingsfactoren (zoals de temperatuur en
luchtvochtigheidsgraad) te controleren, omdat zo eventuele abnormale omstandigheden sneller kunnen
worden opgespoord, waardoor u voldoende tijd hebt om proactieve maatregelen te nemen en downtime
kunt vermijden.

Hoofdverdelingsframe (Main Distribution Frame - MDF)
MDF's worden ook MER's (Main Equipment Rooms) of POP-kamers (Point Of Ping of Point Of Presence)
genoemd. Hier bevindt zich de meest kritische apparatuur voor VoIP en IP-Telephony, zoals layer 3-routers,
switches en tal van andere apparaten voor het netwerk, IT en telecommunicatie (zie Figuur 5). De vaak
gebruikte T1- & T3-lijnen lopen uit in de MDF's en voorzien in de verbinding met de internetbackbone.

Figuur 5 – Het hoofdverdelingsframe (Main Distribution Frame)
IDF-/bedradingskast
Ingangspaneel wisselstroom

CRAC

N+1-redundante UPS

Stroom
Data

Hoofdverdelingsframe
Omgeving
MDF's worden over het algemeen in de kelder of op het gelijkvloers ondergebracht, waardoor ze toegang
bieden voor de nutsvoorzieningen van het gebouw. Een normale MDF kan 4-12 racks vol met apparatuur bevatten en moet voorzien worden van 4 kW tot 40 kW éénfasige of driefasige wisselstroom van 230 /
400 V. Voor bepaalde apparatuur is het zelfs mogelijk dat –48 V gelijkstroom nodig is. De meeste racks in
de MDF's zijn open racks met twee stijlen die worden gebruikt voor de montage van verschillende IPTelephony- en IT-apparatuur. Deze apparaten kunnen andere luchtstroompatronen hebben, bijvoorbeeld
zijdelingse, van voren naar achteren, enz. en kunnen bestemd zijn voor verschillende typen racks
(19” of 23”). De meeste nieuwe IP-Telephony- en IT-apparatuur is echter ontworpen voor 19” racks.
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Problemen
Bepaalde MDF-ruimten zijn niet uitgerust met een UPS, vele MDF's hebben onvoldoende runtime van de
batterijen en vaak is geen speciaal en zonegericht airconditiongsysteem geïnstalleerd.

Toepassing praktijkvoorbeelden
Omdat in deze MDF's verschillende kritische apparaten voor het netwerk, de IT en telefonie zijn geplaatst,
moeten deze ruimten worden beschouwd en beheerd als een klein datacenter of een computerruimte. Voor
een beschikbaarheidsgraad van de stroomvoorziening van ongeveer 99,999 % moet de MDF-ruimte worden
beveiligd door een modulair, redundant UPS-systeem met een interne bypass en met minstens dertig
minuten autonomietijd. Een nog langere gebruiksduur met een nog hogere graad van beschikbaarheid,
99,9999 % of zelfs 99,9999 %, is mogelijk als gebruik wordt gemaakt van dubbele switches met dubbele
bedradingen, een dubbele UPS en gelijktijdig te onderhouden elektrische architecturen met een generator
als back-upsysteem. Bedrijven zoals American Power Conversion Corporation bieden specifieke consultancydiensten voor beschikbaarheidsanalyses aan om voor dergelijke kritsche netwerken architecturen met een
hoge beschikbaarheid te evalueren en aan te bevelen.
MDF's zouden moeten zijn voorzien van eigen zonegerichte airconditioners met een controlesysteem van de
omgevingsfactoren. Voor kritische toepassingen waarvoor een hogere beschikbaarheidsgraad vereist is, zou
moeten worden overwogen om redundante airconditioners te gebruiken. Voor racks met een hoge “power
density” (vrij vertaald : met een hoge verhouding vermogen / oppervlakte, > 3 kW/rack) zouden aanvullende
luchtverdelings- en luchtafzuigeenheden moeten worden gebruikt om sterk verhitte oppervlaktes te voorkomen. In tegenstelling tot servers en opslagapparatuur en verloopt de luchtstroom in vele swit-ches van de
ene zijkant naar de andere. Als deze switches worden geïnstalleerd in een omgeving waarin afgesloten
racks worden gebruikt, zorgt dit voor speciale problemen waaraan aandacht moet worden besteed. Deze
problemen worden gedetailleerd besproken in het White Paper #50 van APC, “Cooling Solutions for Rack
Equipment with Side-to-Side Airflow” (uitsluitend beschikbaar in het Engels).
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Datacenter of Server Farm
In het datacenter of de server farm (zie Figuur 6) worden alle toepassingsservers voor IP-Telephony en hun
software ondergebracht, zoals Call Managers, Unified Messaging, enz. Bovendien worden hier, afhankelijk
van de netwerkarchitectuur en de omvang van de organisatie, mogelijk ook de hoofdswitches (layer 3) en
de distributieswitches (layer 2) geplaatst. Afhankelijk van hun grootte (klein, middelgroot of groot), kunnen in
een doorsnee datacenter of server farm tientallen tot honderden racks worden geïnstalleerd, volgeladen met
tientallen of honderden servers en verschillende IT-, netwerk- en computersystemen waarop bedrijfskritische
toepassingen draaien, zoals ERP, CRM en andere web-based services.

Figuur 6 – Typisch voorbeeld van een datacenter of servergroep

CRAC

N+1-redundante UPS
Power Distribution Unit
Unified Messaging-servers
Call-servers

Omgeving
Datacenters bevinden zich over het algemeen in het kantoorgebouw van de onderneming en hebben een
stroomverbruik van 10 kW éénfasige of driefasige wisselstroom van 230 V / 400 V als minimum en honderden kilowatt driefasige wisselstroom van 400 V als maximum. Het is mogelijk dat een klein gelijkstroomverbruik van –48 V vereist is voor bepaalde belastingen van telecommunicatieapparatuur, maar het merendeel
van de stroombelastingen zal toch van het type wisselstroom (AC) zijn. De meeste datacenters beschikken
over een UPS met batterij-back-up, een generator en zonegerichte airconditioners.

Problemen
IP-telephony servers en switches vormen eigenlijk een incidentele verhoogde belasting voor het datacenter
waardoor mogelijk een langere autonomietijd, meer redundantie en een hogere beschikbaarheid nodig is
dan voor andere IT- en netwerkapparatuur.
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Toepassing van praktijkvoorbeelden
Hoewel het datacenter over een eigen UPS en generator kan beschikken, is het vaak een goed idee om in
een afzonderlijk, redundant UPS-systeem te voorzien met een langere autonomietijd voor de apparatuur
voor IP-telephony. Bepaal welke IP-telephony apparatuur een langere gebruikstijd en een hogere graad
van beschikbaarheid vergt, en plaats deze gegroepeerd in een afzonderlijke zone en in afzonderlijke racks
binnen het datacenter. Zorg ervoor dat deze apparatuur wordt uitgerust met een speciale UPS met een
langere autonomietijd en indien nodig een beschikbaarheid van N+1 of N+2. Met dit concept van “doelgerichte beschikbaarheid” kunt u de beschikbaarheidsgraad van de bedrijfskritische IP-telephony apparatuur
verhogen zonder dat u voor het hele datacenter grote kapitaalinvesteringen hoeft te doen. Voor datacenters
en netwerken die over een hoge beschikbaarhied moeten beschikken, kan worden overwogen gebruik te
maken van een hogere mate van redundantie, met dubbele voedingen met dubbele generatoren en dubbel
uitgevoerde N+1-UPS-systemen met twee voedingskanalen helemaal tot aan de server en de andere
kritische apparatuur in het rack.
Zorg ervoor dat de zonegerichte airconditioners van het datacenter over voldoende koelcapaciteit beschikken voor de nieuwe IP-telephony apparatuur die mogelijk nog wordt toegevoegd. Voor een hogere graad
van beschikbaarheid kunnen redundante airconditioners worden gebruikt. Voor racks met een hoge “power
Density” (> 3 kW/rack) zouden aanvullende luchtverdelings- en luchtafzuigeenheden moeten worden gebruikt om sterk verhitte oppervlaktes te voorkomen. Wanneer koelsystemen en racks in datacenters
of netwerkruimten worden geïnstalleerd, worden vaak al doende te voorkomen fouten gemaakt die de
beschikbaarheid in gevaar brengen en de kosten doen stijgen. Dergelijke fouten kunnen echter worden
vermeden. Voor meer informatie over dit onderwerp raadpleegt u het White Paper #49 van APC, “Avoidable Mistakes that Compromise Cooling Performance in Data Centers and Network Rooms” (uitsluitend
beschikbaar in het Engels).

Conclusies
Communicatieapparatuur zoals toegepast in kantooromgevingen werkt probleemloos. Zo zijn er ook geen
ernstige problemen in datacenters of server farms, daar apparatuur voor IP-telephony slechts een incidentele, aanvullende belasting vormt. Maar voor servers en switches voor IP-telephony kan soms ‘doelgerichte
beschikbaarheid’ worden verëist. Bij MDF's kan een klein probleem ontstaan met de beschikbare autonomietijd en dit kan worden opgelost door een generator of een grotere batterij met een UPS-systeem aan te
sluiten. De grootste problemen wat betreft stroom en koeling situeren zich in de bedradingskasten. Een
kleine, speciaal voor deze toepassing gebruikte UPS met een langere autonomietijd is een rendabele
oplossing in vergelijking met één grote centrale UPS die stroom levert aan alle bedradingskasten. Voor
de bedradingskasten vormt de koeling een speciaal probleem en in de meeste situaties is een ventilatiesysteem al een toereikende oplossing. Maar in bepaalde gevallen zal mogelijk een zonegerichte airconditioning
vereist zijn.
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Bijlage
Methode voor de analyse van beschikbaarheid
Het Availability Science Center van APC maakt gebruik van een geïntegreerde methode voor de analyse
van beschikbaarheid om de verschillende beschikbaarheidsniveaus te bepalen. Deze methode is een
combinatie van betrouwbaarheidsblokschema's (Reliability Block Diagram - RBD) en het statusverloopmodel
voor de representatie van de omgeving die in een model wordt omgezet. RBD's of betrouwbaarheidsblokschema's worden gebruikt voor de representatie van subsystemen van de architectuur terwijl statusverloopschema's, ook wel Markov-modellen genoemd, worden gebruikt voor de voorstelling van de verschillende
statussen die de elektrische architectuur kan doorlopen. Wanneer bijvoorbeeld de levering van stroom door
de nutsvoorziening wordt onderbroken, schakelt de UPS over naar de batterij als stroombron. Alle gegevensbronnen voor de analyse zijn gebaseerd op informatie van derde partijen die alom in de industrie wordt
gebruikt, zoals IEEE en RAC (zie Tabel A2). Deze statistische beschikbaarheidsniveaus zijn opgesteld op
basis van veronderstellingen die op een onafhankelijke manier zijn gevalideerd.
Joanne Bechta Dugan, Ph.D., Professor aan de Universiteit van Virginia“[Naar mijn bevindingen] is de analyse betrouwbaar en is de methodologie verantwoord. De combinatie van
betrouwbaarheidsblokschema's (Reliability Block Diagram - RBD) en Markov-compensatiemodellen (Markov
Reward Model) is een uitstekende keuze, want zo krijgen we een combinatie van de flexibiliteit en nauwkeurigheid van het MRM-model en van de eenvoud van het RBD.”
Een beschikbaarheidsanalyse wordt uitgevoerd om de invloed van verschillende elektrische architecturen te
kunnen meten. Zo werd de beschikbaarheid van 26 verschillende architecturen berekend en met elkaar
vergeleken. Hieruit werden zes architecturen geselecteerd met het predikaat GOEDE, BETERE en BESTE
architectuur voor zowel een bedradingskast als een datacenter. Deze keuzes werden gemaakt aan de hand
van een evenwichtige wisselwerking tussen de kosten en de beschikbaarheid. De geselecteerde zes architecturen en de resultaten met betrekking tot hun beschikbaarheid zijn hieronder weergegeven.
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Architecturen voor bedradingskast of IDF
GOED

BETER

BEST

BELASTING MET ÉÉN SNOER

BELASTING MET ÉÉN SNOER

BELASTING MET TWEE SNOEREN

Autonomietijd batterij= 1 uur

Autonomietijd batterij = 1 uur

Autonomietijd batterij = 1 uur

4-9s
99,9979872 %

5-9s
99,99938958 %

6-9s
99,99995489 %

400 V STROOM
VAN NUTSBEDRIJF

400 V STROOM
VAN NUTSBEDRIJF

GENERATOR

< 600 A

SCHAKELINRICHTING

< 600 A

400 V STROOM
VAN NUTSBEDRIJF

< 600 A
SCHAKELINRICHTING

SCHAKELINRICHTING

NAAR AANVULLENDE VOEDINGEN

NAAR AANVULLENDE VOEDINGEN
Automatic
Transfer
Switch

NAAR AANVULLENDE VOEDINGEN

STEP-DOWN
TRANSFORMATOR

400 V
230 V

400 V
230 V

400 V

STEP-DOWN
TRANSFORMATOR

STEP-DOWN
TRANSFORMATOR

400 V
230 V

SUBPANEEL
SUBPANEEL

230 V
RPP

RPP
RPP

RPP

RPP

RPP

SUBPANEEL
RPP BIJ
BEDRADINGSKAST

RPP

Matrix van
N+1-UPS-systemen

RPP

RPP BIJ
BEDRADINGSKAST

RPP BIJ
BEDRADINGSKAST

Matrix van
N+1-UPS-systemen

Matrix van
N+1-UPS-systemen

RPP BIJ
BEDRADINGSKAST
2/4 kVAUPS

2/4 kVAUPS

2/4 kVAUPS

2/4 kVAUPS
AUTOMATISCHE
BYPASS

UPS

NAAR BELASTING
MET ÉÉN SNOER IN
BEDRADINGSKAST

NAAR BELASTING MET ÉÉN
SNOER IN BEDRADINGSKAST

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

2/4 kVaUPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

AUTOMATISCHE
BYPASS

NAAR BELASTING MET TWEE
SNOEREN IN BEDRADINGSKAST

2003 American Power Conversion. Alle rechten voorbehouden. Zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar mag geen enkel deel van deze publicatie worden gebruikt, gereproduceerd, gefotokopieerd,
verzonden of opgeslagen in een opslagsysteem van welke aard dan ook. www.apc.com
Versie 2003-0

17

Architecturen voor datacenter of MDF
GOED

BETER

BELASTING MET ÉÉN SNOER

BELASTING MET TWEE SNOEREN

Autonomietijd batterij = 1/2 uur

Autonomietijd batterij = 1/2 uur

4-9s
99,99860878 %

6-9s
99,99994652 %

400 V STROOM
VAN NUTSBEDRIJF

SCHAKELINRICHTING

400 V STROOM VAN NUTSBEDRIJF

< 600 A

SCHAKELINRICHTING

GENERATOR

< 600 A

NAAR AANVULLENDE VOEDINGEN

NAAR AANVULLENDE VOEDINGEN

Automatic
Transfer
Switch

40 kW-zone
40 kW-zone

PDU/BYPASS
60 kVA
400 V - 230 V
Y D

Matrix van
N+1-UPS-systemen

40 kW-zone

PDU/BYPASS

PDU/BYPASS
60 kVA
400 V - 230 V
Y D

Matrix van
N+1-UPS-systemen

10 kW- 10 kW- 10 kW- 10 kW- 10 kWUPS
UPS
UPS
UPS
UPS

10 kWUPS

10 kWUPS

Matrix van
N+1-UPS-systemen

10 kWUPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

RPP

RPP

NAAR BELASTING MET ÉÉN SNOER

60 kVA
400 V - 230 V
Y D

10 kWUPS

10 kWUPS

10 kWUPS

10 kWUPS

10 kWUPS

10 kWUPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

RPP

10 kWUPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

RPP

RPP

RPP

NAAR BELASTING MET TWEE SNOEREN
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Architecturen voor datacenter of MDF
BEST
BELASTING MET TWEE SNOEREN
Autonomietijd batterij = 1/2 uur
7-9s
99,99999517 %
400 V STROOM
VAN NUTSBEDRIJF

SCHAKELINRICHTING

GENERATOR

< 600 A

NAAR AANVULLENDE
VOEDINGEN

AUTOMATIC
TRANSFER
SW ITCH (ATS)

AUTOMATIC
TRANSFER
SW ITCH (ATS)

40kW Zone

40 kW -zone

PDU/BYPASS

PDU/BYPASS
60 kVa
400 V - 230 V
Y D

60 kVa
400 V - 230 V
Y D

0001

0001

Matrix van
N+1-UPS-systemen

10 kW UPS

10 kW UPS

Matrix van
N+1-UPS-systemen

10 kW UPS

10 kW UPS

10 kW UPS

10 kW UPS

10 kW UPS

10 kW UPS

10 kW UPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

RPP

10 kW UPS

AUTOMATISCHE
BYPASS

RPP

RPP

RPP

NAAR BELASTING MET TW EE SNOEREN
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In de analyse gebruikte gegevens
De meeste gegevens die zijn gebruikt om een model van de architecturen op te stellen, zijn afkomstig van
derde partijen. De gegevens voor de automatische overdrachtschakelaar (ATS - Automatic Transfer Switch)
van het rack zijn verzameld op basis van de praktische gegevens voor het rack-ATS-product van APC, dat
nu al ongeveer 5 jaar wordt verkocht en waarvan een aanzienlijk aantal belangrijke installaties zijn uitgevoerd. Bij deze analyse is rekening gehouden met de volgende belangrijke onderdelen:
1.

Afsluitpunten

2.

Stroomonderbrekers

3.

UPS-systemen

4.

Stroomverdelingseenheid (PDU - Power Distribution Unit)

5.

Statische overdrachtschakelaar (STS - Static Transfer Switch)

6.

Rack-ATS (Automatic Transfer Switch)

7.

Generator

8.

ATS (Automatische overdrachtschakelaar)

De PDU wordt onderverdeeld in drie basisonderdelen: stroomonderbrekers, step-down transformatoren en
afsluitpunten. Het subpaneel wordt geëvalueerd op basis van één hoofdonderbreker, één vertakkingsstroomonderbreker en afsluitpunten die allemaal serieel zijn aangesloten. De Tabel A2 bevat de waarden en
verwijzingsbronnen voor de gegevens van de storingskans

 1 


 MTTF 

en de herstelsnelheid

 1 


 MTTR 

voor elk onderdeel, waarbij MTTF staat voor de gemiddelde tijd tot een defect optreedt (Mean Time To
Failure) en MTTR voor de gemiddelde tijd voordat de fout wordt hersteld (Mean Time To Recover).
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Veronderstellingen bij de analyse
Zoals voor elke analyse van de beschikbaarheid moeten eerst enkele veronderstellingen worden gemaakt
voordat een geldig model kan worden opgesteld. Deze veronderstellingen zijn weergegeven in Tabel A1.

Tabel A1 – Veronderstellingen bij de analyse
Veronderstelling

Omschrijving

Gegevens m.b.t.
betrouwbaarheid

De meeste gegevens die zijn gebruikt om een model van de architecturen op te stellen, zijn
afkomstig van derde partijen. Indien er geen gegevens beschikbaar waren, werden geschatte
waarden uit de industriële sector gebruikt. Zie Tabel A2 voor een overzicht van de betrouwbaarheidsgegevens.
Alle onderdelen in de analyse vertonen een constante storingskans. Dit is de beste veronderstelling omdat de apparatuur alleen zal worden gebruikt voor de bruikbare levensduur
waarvoor de apparaten zijn ontworpen. Als bepaalde producten langer dan hun normale
gebruiksduur worden gebruikt, moet een niet-lineaire variabele in de formule van de storingskans worden ingevoerd.
Voor “n” aantal onderdelen die seriegewijs zijn geïnstalleerd, wordt aangenomen dat er “n”
herstellingstechnici beschikbaar zijn.
Alle onderdelen van het systeem worden verondersteld operationeel te blijven werken tijdens
de herstelling van de defecte onderdelen.

Storingskansen
onderdelen

Reparatieteams
Systeemonderdelen blijven
functioneren
Onafhankelijkheid
van storingen

Storingskans
bedrading

Menselijke fouten

Beschikbaarheid
stroom is
basismaatstaf

Geen voordelen voor
storingsisolatie

In deze modellen wordt ervan uitgegaan dat de samenstelling van de beschreven architecturen
voldoet aan “Best Practice”-normen voor de industrie. Dit heeft tot gevolg dat er een uiterst
kleine kans is op storingen met een gemeenschappelijke oorzaak en op een voortzetting
van de storing omdat er in een fysieke en elektrische isolatie is voorzien.
De bedrading tussen de onderdelen in de architecturen is niet opgenomen in de berekeningen
omdat de storingskans voor de bedrading te laag is om deze met zekerheid en statistische
relevantie te kunnen voorspellen. Uit onderzoek in het verleden is ook gebleken dat een
dergelijke lage storingskans slechts een minimale invloed heeft op de algemene beschikbaarheid. In de berekeningen is echter wel rekening gehouden met de belangrijkste afsluitpunten.
In deze analyse is rekening gehouden met de kans op door menselijke fouten veroorzaakte
downtime. Hoewel dit een redelijk belangrijke oorzaak is voor het uitvallen van een datacenter,
wordt in deze modellen vooral aandacht geschonken aan de vergelijkingen van de architecturen van de stroominfrastructuur en aan het opsporen van de fysieke zwakke punten binnen
deze architecturen. Bovendien beschikken we over te weinig gegevens over de invloed die
menselijke fouten op de beschikbaarheidsgraad hebben.
Deze analyse biedt informatie over de beschikbaarheid van stroom. De beschikbaarheid van de
bedrijfsprocessen is doorgaans lager omdat het herstellen van de stroomtoevoer niet onmiddellijk tot gevolg heeft dat ook de bedrijfsprocessen kunnen worden gebruikt en beschikbaar zijn.
Voor de IT-systemen is meestal een opstarttijd na herstel vereist, met een bijkomende onbeschikbaarheid tot gevolg, die in deze analyse niet wordt gemeten.
Als een storing optreedt in een kritische belasting wordt dit beschouwd als een storing en
bovendien als een storing die voor alle belastingen tegelijk geldt. In bepaalde ondernemingen
heeft de storing van één belasting minder grote gevolgen voor de bedrijfsprocessen dan een
storing van alle kritische belastingen. In deze analyse is slechts één belasting geëvalueerd.
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Tabel A2 – Onderdelen en waarden
Onderdeel

Storingstijd

Hersteltijd

Bron van de
gegevens

Opmerkingen

Basisgegevens
elektriciteitsnet

3,887E-003

30,487

EPRI. De gegevens over
de stroom die door de
nutsbedrijven wordt geleverd,
zijn verzameld en voor alle
situaties waarbij stroom wordt
verdeeld, is een gewogen
gemiddelde berekend.

Deze gegevens zijn bijzonder
onderhevig aan de geografische
locatie.

Generator met
dieselmotor

1,0274E-04

0,25641

IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 406

De storingstijd is gebaseerd op het
aantal uren van daadwerkelijk
gebruik. 0,01350 storingen per
opstartpoging volgens Tabel 3-4 op
pag. 44.

Automatische overdracht-schakelaar

9,7949E-06

0,17422

Rapport van de betrouwbaarheid / beschikbaarheid ASHRAE-boek nr. 4489

Afsluitpunt, 0-600 V

1,4498E-08

0,26316

IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 41

6 afsluitpunten

8,6988E-08

0,26316

Berekend op basis van de
waarde in het IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 41

Aan de ingang van de transformator
is per geleider één afsluitpunt
ingebouwd. Omdat er tussen de
onderdelen 2 reeksen afsluitpunten
zijn, worden in totaal zes afsluitpunten gebruikt.

8 afsluitpunten

1,1598E-07

0,26316

Berekend op basis van de
waarde in het IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 41

Aan de uitgang van de transformator
is per geleider één afsluitpunt ingebouwd, plus één op de neutrale geleider. Omdat er tussen de onderdelen 2 reeksen afsluitpunten zijn,
worden in totaal acht afsluitpunten
gebruikt.

Stroomonderbreker

3,9954E-07

0,45455

IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 40

Vast geïnstalleerd type (met inbegrip
van de gegoten behuizing), 0-600 A

Omlaagtransformator
voor
stroomverdeeleenheid

7,0776E-07

0,01667

De MTBF-waarde is afkomstig
uit het IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 40,
terwijl voor de MTTR-waarde
een gemiddelde is berekend
op basis van de Marcus
Transformer Data- en Square
D-methode.

< 100 kVA

Statische
overdrachtschakelaar

4,1600E-06

0,16667

Gordon Associates,
Raleigh, NC

In de storingstijd is rekening
gehouden met de besturingselementen; de hersteltijd wordt voor dit
formaat van statische overdrachtschakelaars niet door ASHRAE
gegeven, zodat de waarde uit de
600-1000 A STS wordt gehanteerd.
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Onderdeel

Storingstijd

Hersteltijd

Bron van de
gegevens

Opmerkingen

UPS-moederbord

7,0000E-07

0,25000

Geraamde waarde op basis
van de praktijkgegevens van
Symmetra

UPS met overbrugging

4,00E-06

3,00000

De waarde voor de storingstijd
is afkomstig uit het tijdschrift
Power Quality Magazine,
editie februari 2001; de
gegevens voor de hersteltijd
zijn gebaseerd op de veronderstelling dat er ter plekke
reserveonderdelen beschikbaar zijn.

Voor deze storingsgegevens wordt
ervan uitgegaan dat een modulaire
UPS met overbrugging wordt
gebruikt.

UPS zonder
overbrugging

3,64E-05

3,00000

De waarde voor de storingstijd
is afkomstig uit het tijdschrift
Power Quality Magazine,
editie februari 2001; de
gegevens voor de hersteltijd
zijn gebaseerd op de veronderstelling dat het 4 uur duurt
voordat de onderhoudstechnici
ter plaatse zijn en dat er
4 uren nodig zijn om het
systeem te herstellen.

UPS zonder overbrugging. De
MTBF-waarde is 27.440 uur zonder
overbrugging volgens de “Power
Systems Applications Guide”
(Handleiding voor de toepassingen
van voedingssystemen) van MGE.

Rack-ATS (automatische
overdrachtschakelaar)

2,00E-06

3,00000

Praktische gegevens van de
redundante schakelaar
van APC.

De MTTF-waarde voor de rack-ATS
van APC is berekend op basis van
2 miljoen uren gebruik.
Er werd gekozen voor een voorzichtige waarde van 500.000 uren.
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Statusverloopmodellen
Er zijn zes statusverloopmodellen gehanteerd voor de modellering van de verschillende statussen waarin de
zes architecturen zich kunnen bevinden. Naast de betrouwbaarheidsgegevens zijn nog andere variabelen
gedefinieerd die in de zes statusverloopmodellen worden gebruikt (zie Tabel A3).

Tabel A3 – Variabelen van het statusverloopmodel
Variabele

Waarde

Bron van de
gegevens

Opmerkingen

PbypassFailSwitch

0,001

Gemiddelde waarde naar
industriële normen

Pbatfailed

0,001

Gordon Associates Raleigh, NC

Pbatfailed
(redundante UPS)

0,000001

Het kwadraat van de
hierboven vermelde
waarde

Tbat

1 of ½ uur

Pgenfail_start

0,0135

IEEE Gold Book
Std 493-1997, pagina 44

Pgenfail_start
(redundante UPS)

0,00911

50 x het kwadraat van de
hierboven vermelde
waarde

Tgen_start

0,05278

Gemiddelde waarde naar
industriële normen

Er is een kans dat de overbrugging niet op correcte wijze
overschakelt naar de normale
stroomlevering van de nutsbedrijven in geval van een
storing in het UPS-systeem.
Er is een kans dat de
UPS-belasting zakt wanneer
wordt overgeschakeld naar
accustroom.
Hierbij is rekening gehouden
met de besturingselementen.
Hierbij wordt ervan uitgegaan
dat beide UPS-accusystemen
volledig onafhankelijk van
elkaar functioneren
De gebruiksduur van de accu
is afhankelijk van het gekozen
scenario.
De kans dat de generator niet
start. De storingstijd is gebaseerd op het aantal uren van
effectief gebruik. 0,01350
storingen per opstartpoging
volgens Tabel 3-4 op pagina 44. Dit percentage geldt
ook voor de ATS.
De Pgenfailed-waarde werd
verlaagd met factor 50 als
compensatie voor storingen
tussen de redundante generatoraggregaten die te wijten zijn
aan dezelfde oorzaak.
De vertraging waarmee
de generator start nadat de
stroom is uitgevallen. Is gelijk
aan 190 seconden.
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