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1 Inleiding 

Internet datacentra, rekencentra van banken en verzekeringen en in steeds grotere mate ook 

processen in de industrie zijn aangewezen op een betrouwbare spanningsvoorziening. 

Meestal wordt deze niet door het openbare net gewaarborgd. Dit is dan ook de reden dat in 

deze bedrijfstakken steeds vaker ononderbroken voedingen worden toegepast (UPS 

systemen) zodat bij een netstoring of een complete netuitval de spanningsvoorziening naar 

de aangesloten apparatuur veilig gesteld is. 

 

De corebusiness van datacentra is het continue leveren van spanning, koeling en plaats. Om 

tot een juiste doelmatigheid van een data-centrum moeten voor deze middelen een goede 

berekening plaats vinden en overwegingen gemaakt worden naar verschillende technieken 

en oplossingen. Meer en meer komen ook vraagstukken over spanningsvoorziening bij 

onderhoud en het inkoppelen van nieuwe voedingstakken aan de orde.  

Deze presentatie zullen de afzonderlijk aspecten hierover behandelen. 



 

4 

 

2 Belangrijke aandachtspunten. 

Als eerder gemeld zijn een aantal aspecten van belang bij het ontwerp van een 

voedingssysteem voor een datacentrum.  

2.1 Betrouwbaarheid.  Ook wel beschikbaarheid genoemd. De betrouwbaarheid 

van de spanningsvoorziening van een datacentrum is zeer belangrijk. Op het 

moment dat deze niet gewaarborgd is lopen afnemers weg en door de snelheid 

van informatie op internet zullen nieuwe afnemers niet meer komen. In het 

ontwerp worden de eisen van betrouwbaarheid neergelegd aan de hand 

hiervan worden de basisconcepten gekozen. 

2.2 Concept. Er zijn verschillende concepten in omloop en afhankelijk van de mate 

van betrouwbaarheid wordt voor een bepaald concept gekozen. Bekende 

concepten zijn N+1 of 2N concepten. Betrouwbaarheid wordt opgegeven in 

MTBF en MTBR (Mean Time Between failure en Mean Time between repair) 

2.3 Flexibiliteit. In het verleden werden data centra volledig gebouwd en ging men 

op zoek naar een afnemer. In de tijd van de “internetbubble” was dit mogelijk. 

Tegenwoordig kan dit niet meer en bouwt men een centrum bouwen op het 

moment dat er een afnemer is. Een beproefd concept is door een datacentrum 

fysiek te bouwen en deze in de loop van de tijd de technische installatie uit te 

bouwen naar gelang er afnemers en gebruikers zijn. 

2.4 Onderhoud.  Men kan dan wel kiezen naar flexibele systemen, maar op het 

moment dat een voedingssysteem in onderhoud is, raakt men de redundantie, 

dus de beschikbaarheid kwijt en moet men externe apparatuur aansluiten om 

de betrouwbaarheid cijfers te halen. 

2.5 Opstellingsplaats.  Plaats is geld. Indien de apparatuur minder plaats in beslag 

neemt, kan deze plaats verhuurd worden, waardoor een hogere omzet mogelijk 

is. 

2.6 Kosten per m2 . Indien apparatuur veel plaats in beslag neemt gaat de prijs per 

vierkante meter meetellen. 
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2.7 Verliezen.  Hoe groter het vermogensverlies, des te groter zijn de kosten voor 

de energie rekeningen en de koeling. De energie rekening is een vaste 

onkostenpost. Indien verliezen van apparatuur groter worden, moet men meer 

koelen. Op zijn beurt kost dit weer extra energiekosten. Dubbel verlies dus. 

2.8 Kosten . In dit aspect moeten alle kosten meegenomen worden. Een TCO 

bestaat uit meerdere onderdelen namelijk: 

-  De aanschaf (initiële investering) 

-  Het onderhoud  

-  De energiekosten 
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3 Vergelijk van 2 basis principes 

In dit hoofdstuk zullen de 2 principes de revue passeren die het meeste worden toegepast 

-Statische UPS systemen in een N+N configuratie 

-Dynamische UPS systemen in een IP-bus configuratie 

Beiden zijn uitgevoerd met batterijen zodat een vergelijk zonder het opslagmedium gebeurt 

(batterijen of vliegwiel) 

3.1 Statische UPS systemen met N+N redundantie 

Het schema staat hieronder. 

 opbouw N+N voedingssysteem 

 

In het bovenstaande figuur is een N+N (ook wel 2N genaamd) voedingssysteem getekend. 

De onderliggende verdelers krijgen hun voeding van 2 rails te weten de A rail en de B rail. 

Op het moment dat de A rail geen spanning levert, wordt automatisch overgeschakeld op de 

B rail, zodat de spanning overeind blijft. 
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Eigenschappen: 

- Statische UPS systemen. In de meeste gevallen dubbel conversie. Bekende techniek 

en gemakkelijk uit te breiden 

- Eenvoudige opbouw N+N 

- Vaak toegepaste techniek 

- De hoofdverdelers zijn geschikt voor de totaalstroom van alle belastingen 

- Eenvoudige selectiviteit voor net- en batterij bedrijf 

- IGBT techniek met filter condensatoren 

- Door schakelgrootte gelimiteerde systeem grootte 

 

 

3.2 Dynamische UPS systemen met IP bus conform N+1 

 

Met behulp van dynamische UPS systemen is het mogelijk een IP bus systeem te bouwen. 

Dit komt omdat een dynamisch systeem al een koppelspoel heeft met een grote inductie. 

Daardoor is het mogelijk om via een IP-koppelspoel, belastingen aan elkaar te koppelen via 

een zgn. IP bus rail. IP staat voor isolated parallel. Door deze oplossingen zijn alle 

belastingen schijnbaar gekoppeld met elkaar, dus allen parallel, maar m.b.t. tot de stroom 

(en vermogens overdracht) ontkoppelt door middel van de IP spoel. 

Op het moment van een defect of sterk afwijkende belasting van een UPS zullen de andere 

UPSsen inkoppelen via de IP ring. Hierdoor zijn alle vermogensafnames van de UPSsen 

vrijwel identiek, zodat alle UPSsen efficiënter werken. Dit geschiedt automatisch. In geval 

van calamiteit of onderhoud kan de UPS eenvoudig uitgeschakeld worden. Het schema van 

een IP bus systeem staat op de volgende bladzijde, 
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                                          Uitvoering met IP-bus 

Eigenschappen: 

- Dynamische UPS systemen 

- Hoogste vorm van beschikbaarheid 

- Hoge, echter begrensde kortsluitstroom 

- Eenvoudige en robuuste opbouw 

- Innovatieve en unieke opbouw 

- Hoge belasting van de UPS systemen, waardoor hoog rendement, weinig verlies en 

dus economisch voordeel 

- Geen UPS in nul-last 

- Geen schakelacties in geval van storing nodig 

- Hoge onderhoudsvriendelijkheid 

- Minder plaats nodig dan N+N systeem 
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4 betrouwbaarheid 

De MTBF van een statische UPS bedraagt ca. 200.000 uur en is als volgt opgebouwd: 

 

Systeem opgebouwd uit 2 x 7 installaties:  
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Beschikbaarheid van dynamische UPS met batterijen c a. 750.000 uur met IP 

bus 

 

Zoals te zien is aan de MTBF maakt de batterijen een wezenlijk deel uit van de 

beschikbaarheid van de UPS. Indien dezelfde UPS wordt uitgevoerd met batterijen dan zou 

dit de betrouwbaarheid verdubbelen. 

 

Door de bovenstaande dynamische UPS in een systeem op te nemen in het IP bus systeem 

met meerdere installaties in een N+1 configuratie wordt de systeem MTBF 3.0 miljard uur. 
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Op het moment dat de UPS een hogere betrouwbaarheid heeft, zoals de uitvoering met een 

een vliegwiel in plaats van batterijen, dan wordt de de systeem MTBF 3,5 Miljard uur. Zie 

onderstaand plaatje 
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5 Ruimte inname: 

- Er is minder plaats nodig door het IP bus systeem tegen over N+N systemen. 

- Hierin moeten de volgende zaken meegenomen worden: 

o Intern transport van de installatie onderdelen 

o Afstand conform brand- en veiligheidsvoorschriften 

o Koeling 

o Ventilatie 

o Gescheiden ruimtes voor batterijen 

Hier onder staat een indelingstekening van datacentrum met N+N redundant 

 

In totaal is er voor de UPS installatie, inclusief verdelers en Batterijen in totaal 245 m2 nodig 

voor een afgegeven vermogen van 2400 kW 
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Voor een datacentrum uitgevoerd met N+1 en IP bus is minder plaats nodig namelijk 175m2 

Zie de indelingstekening voor het zelfde datacentrum, nu met IP bus: 

 

 

 

Nu is het ruimtebeslag 175m2 voor 2400 kW vermogen. Een reductie van 30%. 

Op de volgende bladzijde is dit zelfde getekend voor vergelijk van een installatie van 10 MW 

met statische UPSsen en NSA’s in vergelijk met een dynamisch systeem met gekoppelde 

dieselmotoren. Voor de betrouwbaarheid en verschil met batterijen verwijzen wij graag naar 

ons boekje “Batterijen en vliegwielen”. 
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In vergelijk met diesel UPSsen: 

 

Dit levert een reductie van opstelplaats op van 64 % 
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6 Bedrijfseconomisch 

In een TCO dienen een aantal zaken te worden meegenomen: 

- Startinvestering 

- Energiekosten 

o Afhankelijk van de belasting van de units 

o Rendement 

o Koeling 

- Onderhoud 

- Vervangen van componenten (condensatoren, batterijen) 

- Het milieu 

- De gevolgschade voor het milieu is niet meegerekend 

 

Niet alleen de aanschafkosten zijn van belang maar door de steeds maar groeiende kosten 

van energie wordt het energieverbruik steeds belangrijker. Daarnaast hoeft warmte die niet 

geproduceerd wordt, ook niet weg gekoeld te worden. 

Het voorbeeld op de volgende bladzijde laat het beeld zien van een datacentrum met een 

totaalvermogen van 2400 kW waarbij de statische UPS in een 2N configuratie wordt 

vergeleken met een dynamische UPS met batterijen in een IP-bus systeem met een betere 

betrouwbaarheid. 

Op de volgende bladzijden hebben we de volgende rekenvoorbeelden gemaakt: 

- Investering voor 9600 kW met batterijen versus met vliegwielen 

- Investering idem maar nu met NSA’s en gekoppelde diesels 

- Investering voor 2400 kW statisch met batterijen en dynamisch met batterijen 
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- Investering voor 9600 kW met batterijen versus met vliegwielen  

Aanvangsinvestering: 

 

 

Energie kosten. Wij gaan uit van 0,14 Euro per kWh. Doordat de UPSsen door het IP-bus 

systeem beter worden belast, resulteert dit in een hogere rendement. In deze berekening is 

niet meegenomen dat deze warmte ontwikkeling ook nog weggekoeld moet worden.  

 

 

 

Op de volgende bladzijde worden deze systemen vergeleken met betrekking tot het 

onderhoud, de te vervangen delen over een periode van 15 jaren en het onderhoud aan de 

NSA’s gedurende die termijn. 
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Onderhoudskosten 

 

Te vervangen onderdelen: 

 

De kosten voor de NSA’s 

 

En de energie opslag: 
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Bovenstaande hebben we in de volgende grafiek onder gebracht: 

 

 

 

 



 

19 

 

- Investering 9600 kW statisch versus NSA’s en gekoppelde diesels 

Aanvangsinvestering: 

  

 

Energie kosten. Wij gaan uit van 0,14 Euro per kWh. Doordat de UPSsen door het IP-

bus systeem beter worden belast, resulteert dit in een hogere rendement. In deze 

berekening is niet meegenomen dat deze warmte ontwikkeling ook nog weggekoeld 

moet worden.  

 

Op de volgende bladzijde worden deze systemen vergeleken met betrekking tot het 

onderhoud, de te vervangen delen over een periode van 15 jaren en het onderhoud 

aan de NSA’s gedurende die termijn. 
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Onderhoudskosten 

 

Te vervangen onderdelen: 

 

De kosten voor de NSA’s 

 

 

En de energie opslag: 
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Bovenstaande hebben we in de volgende grafiek onder gebracht: 
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Investering voor 2400 kW statisch met batterijen en  

dynamisch met batterijen  

 

Maar ook het energie verbruik is van belang! Hieronder staat de energiekosten voor beide 

systemen uitgaande van een lage energieprijs van 0,14 E/kWh 
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De onderhoudskosten voor de systemen komen op: 

 

Maar er zijn natuurlijk ook onderdelen die vervangen moeten worden. Deze staan in 

onderstaande figuur: 
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Zowel bij de statische units als ook de dynamische units moet de batterijen worden 

vervangen. De kosten hiervoor staan in onderstaand schema: 

 

De kosten afgezet in een grafiek zien er als volgt uit: 

 

 

Over een termijn van 15 jaar levert dit een besparing op van 1,25 Miljoen 

Euro. 
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6 Samenvatting 

In de praktijk is bewezen dat dynamische UPS systemen een hogere betrouwbaarheid 

hebben dan hun statische broeders, maar daar naast ook het voordeel van een hoog 

kortsluit vermogen zonder bypass overschakeling en geen harmonische vervorming door 

IGBT’s die van een gelijkspanning een wisselspanning maken. Nu ook is bewezen dat deze 

techniek ook een economische aantrekkelijkere oplossing is. Voordelen van deze IP-bus 

oplossing tegen een N+N oplossingen zijn: 

- Inclusief alle voordelen van dynamische UPS systemen 

- Hoogste maat van betrouwbaarheid 

- Eenvoudige en robuuste bouw 

- Innovatieve eenvoudige techniek 

- Hoog kortsluitvermogen, echter begrenst op de waarde van de verdelers 

- Juiste belasten van de UPS installaties, waardoor hoog rendement, minder verliezen 

en milieutechnische en economische voordelen 

- Geen UPS units in nullast 

- Geen schakelhandelingen in geval van storing 

- Hoge mate van service vriendelijkheid 

- Nemen minder plaats in ten opzichte van N+N systemen  


