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servers worden steeds sneller en krachtiger, maar zijn in de afgelopen jaren nauwelijks 

veranderd. deze werkpaarden van het datacenter zijn op een kvm-switch aangesloten of 

draaien headless, zijn met een steeds sneller netwerk verbonden en worden door meerdere 

voedingen gevoed. om de servers heen heeft de wereld van het datacenter echter niet 

stilgestaan. er is hard gewerkt aan het verbeteren van de koeling van de computers en 

routers en de stroom komt steeds vaker niet uit een normale stroomverdeler, maar uit een 

zogenaamde intelligente power distribution unit. wat doen deze intelligente 

stroomverdelers eigenlijk en waarom worden ze steeds populairder?

Het stroomverbruik van een datacenter heeft 
niet alleen het grootste aandeel in de bedrijfs-
kosten. Het maximaal beschikbare elektrische 
vermogen bepaalt ook meer en meer de pres-
tatiegrenzen van een datacenter, en wel op 
twee manieren.
 
begrenzende factor
Enerzijds is het koelvermogen in een compu-
terruimte beperkt. Het koelvermogen ontstaat 

uit de verhouding tussen de koelaggregaten en 
de beschikbare ruimte in de computerruimte. 
In oudere datacenters is het koelvermogen 
soms maar 500 W per vierkante meter. Ander-
zijds beperkt het totale beschikbare elektrische 
vermogen de in een computerruimte instal-
leerbare servercapaciteit. De beschikbare ruim-
te op zich is daarentegen gezien het aansluit-
vermogen van de huidige krachtige servers van 
soms ver boven 10 kW steeds minder de be-
grenzende factor.
Om de ruimtes van een datacenter dus opti-
maal te benutten, moeten het benodigde elek-
trische en koelvermogen gemanaged worden. 
Dit vereist een betrouwbare bepaling van het 
verliesvermogen van de servers, dat uiteraard 
kan worden berekend door het op het gege-
vensblad vermelde maximale verliesvermogen 
van de servervoedingen gewoon bij elkaar op 
te tellen. Dit vormt zonder twijfel een niet te 
overschrijden lastgrens. Het werkelijk door de 
doorgaans te grote voedingen verlangde elek-
trische vermogen ligt soms echter ver onder 
het gespecificeerde nominale vermogen, zodat 

hier stroomreserves ontstaan die rendabel kun-
nen worden gebruikt door het installeren van 
meer servers. Hoe meer er echter gebruik 
wordt gemaakt van de veiligheidsbuffer aan ex-
tra beschikbaar vermogen, des te noodzakelij-
ker wordt een precieze en tijdige meting van 
het verbruikte elektrische vermogen. Juist voor 
deze vermogensmeting zijn de zogenaamde in-
telligente power distribution units geschikt. Ze 
bewaken continu het stroomverbruik van de 
aangesloten computers en kunnen bij afwijkin-
gen en ongunstige trends vroegtijdig alarm-
meldingen afgeven om de datacenterbeheerder 
de mogelijkheid te geven om te reageren.

nauwkeurigheid
Ten aanzien van de nauwkeurigheid van een 
stroommeting is de EU-norm IEC 62053 de 
maatstaf. Hier wordt een meetnauwkeurigheid 
van beter dan 1 procent verlangd, die door 
huidige producten moeiteloos bereikt of zelfs 
nog overtroffen wordt. Deze hoge meetnauw-
keurigheid biedt de datacenterbeheerders 
meer mogelijkheden om munt te slaan uit het 
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gebruik van intelligente power distribution 
units.
Zelfs als een power distribution unit niet geijkt 
en verzegeld is, kunnen de uiterst nauwkeuri-
ge meetresultaten een basis voor een ver-
bruiksafhankelijke tariefbepaling en kosten-
toewijzing vormen. Dit is zinvol, omdat – zoals 
al vermeld – de stroomkosten het grootste 
aandeel in de verbruikskosten van een server 
in het datacenter vormen. Moderne servers 
kunnen hun stroomverbruik tot onder 50 pro-
cent van het maximale vermogen verlagen 
door het uitschakelen van componenten die 
niet in gebruik zijn. Dankzij de meting met 
intelligente power distribution units kunnen 
de zogenaamde powerusers zo adequaat wor-
den betrokken bij de kosten die ze bewust of 
onbewust veroorzaken. Bewust stroomver-
bruik ontstaat door rekengrage toepassingen of 
effectieve virtualisatie. Een gebrekkig beheer 
van de server of veiligheidsgaten kunnen ech-
ter ook tot onbewust extra energieverbruik 
leiden.
Juist dat voorkomen is een ander doel van de 
stroomverbruiksmeting. Als deze meting niet 
alleen op basis van het complete rack, maar 
ook per stopcontact en dus per servervoeding 
plaatsvindt, kan niet alleen de kostentoewij-
zing verder verfijnd, maar ook onverwachts of 
onzinnig gedrag van een enkele server her-
kend worden. Dergelijk gedrag is bijvoorbeeld 
mogelijk door een zogenaamde ‘endless loop’ 
als gevolg van gebrekkige software of door de 
installatie van schadelijke software.
 
onderzoek
Maar ook het omgekeerde is denkbaar. Volgens 
een onderzoek van Oracle/Sun Microsystems 
heeft circa 4 procent van alle in een datacenter 

geïnstalleerde servers helemaal geen concrete 
opgave meer, maar verbruiken ze in de stand-
by stand nog steeds stroom. Het ontdekken 
van zulke vergeten servers plus de aan de hand 
van het stroomverbruik aantoonbare inactivi-
teit van deze apparaten kan tot zinvolle beslis-
singen - lees: uitschakelen van deze apparaten 
- leiden en zo niet alleen het stroomverbruik 
en daarmee de kosten verlagen, maar ook weer 
ruimte voor nieuwe productieve servers creë-
ren.
Bij het kiezen van de power distribution units 
moet behalve met de productiekwaliteit, prijs 
en configuratie – dit wil zeggen het aantal 
schakeluitgangen en de nominale belasting er-
van – ook rekening worden gehouden met 
een groot aantal andere factoren. Een kleine 
selectie daarvan is:
-  Moeten de apparaten stroom meten en zo 

ja, voor welke toepassing? Bepaalt dit de 
vereiste nauwkeurigheid van de apparaten 
ten aanzien van de absolute meetwaarde en 
de temporele resolutie van de meetwaar-
den?

-  Welke stroom hebben de units voor zichzelf 
nodig? Hier bestaan grote verschillen tussen 
diverse fabrikanten. Het eigen stroomver-
bruik kan direct in kosten omgerekend en 
bij de productprijs opgeteld worden.

-  Hoeveel en welke randapparatuur is er no-
dig voor de apparaten? Bij hoge kosten per 
ethernet-poort kunnen intelligente casca-
deringsoplossingen helpen. Deze verbinden 
meerdere PDU’s via een centrale bestu-
ringscomputer met het netwerk en vermin-
deren daardoor de behoefte aan ethernet-
poorten en het daarmee samenhangende 
managementwerk.

-  Kunnen de PDU’s nog andere taken uit-
voeren, bijvoorbeeld het registreren van 
omgevingscondities zoals temperatuur en 
vochtigheid via externe sensoren?

-  Beschikt de fabrikant over manage-
mentsoftware voor het beheer van de eigen 
apparaten of zelfs over open interfaces voor 
apparatuur van derde aanbieders?

 
testlab
De Faculteit voor Elektrotechniek van de 
Technische Universiteit Chemnitz beschikt 
over een testlaboratorium waarin fabrikanton-
afhankelijk verschillende intelligente power 
distribution units op hun betrouwbaarheid ge-
test worden en ook wordt getest of de voorge-
schreven en door de fabrikant in het gegevens-

blad genoemde parameters en functies in acht 
worden genomen. Hierdoor moeten klanten 
een onafhankelijke informatiebron voor hun 
koopbeslissing en fabrikanten uitgebreide 
feedback en testresultaten voor hun producten 
krijgen. De testen omvatten de normale func-
tietest voor controle van de meetnauwkeurig-
heid in verschillende rand- en grensgevallen, 
analyses van het eigen stroomverbruik, analy-
ses van het thermische gedrag en vele andere 
testen.
Daarbij komen in ieder geval kwaliteitsver-
schillen bij de op de markt verkrijgbare appa-
raten aan het licht. Vooral gespecialiseerde  
fabrikanten zoals bijvoorbeeld de Nederlandse 
fabrikant Schleifenbauer kunnen in zulke tes-
ten overtuigen met innovatieve concepten en 
detailoplossingen.
Intelligente power distribution units met 
stroomverbruiksmeting en bijbehorende aan-
vullende functies zoals maximum-/minimum-
verbruiksherkenning en alarmdrempelwaar-
den zijn in de eerste plaats een meerinvestering 
ten opzichte van de normale units die alleen 
stroom verdelen. Door een veel effectiever ge-
bruik van het datacenter, een betere benutting 
van de beperkte resources en verhoogde vei-
ligheid van het datacenter dankzij verbruiks-
bewaking is deze investering echter snel terug-
verdiend. Facturering van de exacte kosten 
voor colocatie-klanten of bedrijfsafdelingen 
zal in het begin niet alleen voor blijdschap zor-
gen, maar is ook een eerlijke manier om de 
steeds verder stijgende energiekosten te be-
heersen en een stimulans voor het gebruik van 
energiezuinige computers of energiezuinige 
toepassingen.
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