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Modulaire oplossing voor
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In de huidige digitale economie
is de beschikbaarheid van
digitale systemen van groot
belang. Een goede infrastructuur is daarbij essentieel.
Datacenters vormen hierin
het fundament voor diensten
als cloud, mobiele apps en

Steeds meer organisaties komen tot

Legrand datacenteroplossingen voor

de conclusie dat digitale voorzieningen

optimaal rendement en continue

cruciaal zijn voor de bedrijfsvoering en

prestaties. Deze unieke flexibele infra-

denken na over ‘business continuity’ en

structuuroplossing voor opslag van data

‘disaster recovery’. Naast de opslag van

is inzetbaar wanneer u bijvoorbeeld (op

data in bestaande (cloud-)datacenters

korte termijn) extra capaciteit nodig heeft

bestaat er daardoor een groeiende

of als u privacygevoelige informatie niet

behoefte om op korte termijn extra

in de cloud wilt plaatsen. Het EMDC is

datacentercapaciteit te realiseren.

ook een goed (tijdelijk) alternatief voor

Bij voorkeur modulair en zonder overlast

een traditioneel datacenter wanneer u

aan het primaire proces.

wilt renoveren, uitbreiden of vernieuwen.

Een volledige mobiele
datacenteroplossing
Om aan die vraag te voldoen heeft

Voordelen van het
ENGIE Mobile Data Center – powered by Legrand

ENGIE in samenwerking met Legrand

• Duurzame technologie, energie-efficiëntie en kostenbesparing

een volledig geïntegreerd modulair

• Plug-and-play, alles-in-één datacenter-oplossing

mobiel datacenter ontwikkeld: het ‘ENGIE

• Verplaatsbaar en te plaatsen op iedere gewenste locatie: bijv. parkeerplaats of dak

Mobile Data Center – powered by

• In tegenstelling tot traditionele bouw geen overlast aan uw primaire proces

Legrand’ (EMDC). In dit geprefabriceerde

• Tijdelijk, permanent en als back-up faciliteit inzetbaar

mobiele datacenter worden koel-

• Snel leverbaar door standaardisatie van de modules

oplossingen van ENGIE Refrigeration

• Eenvoudig zelf te configureren met een webconfigurator op basis van modules

gecombineerd met energie-efficiënte

andere digitale toepassingen.
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ICT-neutraal totaalconcept

De opbouw van het EMDC

Het EMDC is een ICT-neutraal totaal-

In elk ENGIE Mobile Data Center – powered by Legrand zitten tenminste de basissystemen die noodzakelijk zijn voor mobiele

concept, gericht op de industrie, infra-

datacenter toepassingen:

structuur en utiliteitsmarkt en omvat het

• Beschermende en volledig geïsoleerde behuizing

totale traject van ontwerp, realisatie,

• Koelinstallatie speciaal geschikt voor het koelen van uw kostbare IT apparatuur

service en indien noodzakelijk logistieke

• Hoogwaardige racks voor het perfect inbouwen van uw apparatuur

dienstverlening. Wij hebben het mobiele

• Redundante stroomvoorziening tot in de apparatuur-racks inclusief UPS systeem

datacenter in twee formaten (8m x 3m
en 13m x 3m) ontwikkeld, waarbij alle
benodigde datacenter onderdelen
geïntegreerd zijn in één enkele behuizing.
Door prefabricatie kan de realisatietijd
met 40% gereduceerd worden ten

Naast de levering van het mobiele

opzichte van een traditioneel datacenter.

datacenter kan ENGIE ook overige

Modulariteit in afmeting,
capaciteit en redundantie

De betrouwbaarheid en beschikbaarheid

(infrastructurele) werkzaamheden voor

Het unieke aan het ENGIE Mobile Data

van het EMDC zijn gelijk aan die van een

u realiseren, zoals de stroomvoorziening

Center – powered by Legrand is de

traditioneel datacenter of serverruimte.

en de communicatieverbindingen.

modulariteit van de oplossing in afmeting,
capaciteit en redundantie. U kunt zelf

Realisatietijd (in weken)
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aan de hand van uw behoefte op basis

Montage en
installatie
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het datacenter zijn er diverse opties die
het gebruiksgemak vergroten of u meer

40%

bedrijfszekerheid geven, zoals Blusgas,
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delen voor de basisfunctionaliteit van

Tijdbesparing
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Power per rack

van vooraf gedefinieerde modules.
Aanvullend op de benodigde onder-
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13 m

uw datacenter inhoudelijk samenstellen
In bedrijf stelling
en inregeling

19

8x3m

EMDC afmeting

Redundantie

Ja

Geen

Ja

Geen

CCTV of Performance monitoring.

Uitbreidingsmodules

Meer bouwblokken vindt u in de

Nadat u de basiskeuzes voor uw mobiele datacenter gemaakt heeft kan er gekozen worden uit diverse uitbreidingsmodules.

EMDC configuratietool op onze website

Deze uitbreidingen verhogen de beschikbaarheid, het gebruiksgemak of de beveiligingsgraad en complementeren de configuratie

www.engie-services.nl/emdc.

tot uw exacte wens.

13

Het geïntegreerde modulaire datacenter
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In bedrijf stelling
en inregeling
Montage en
installatie
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wordt samengesteld, getest en werkend
wordt opgeleverd. Bij plaatsing op locatie
is het datacenter direct plug-and-play

Levering
9
8

inzetbaar. U hoeft alleen nog de ICT

Bouwwerkzaamheden

Voorbereidende
werkzaamheden

Productie en
prefabricage

Security
alarm

GPS tracker

Opties
Performance
monitoring

Smart
PDU

Extra smart
PDU

Rack
deuren

Geïntegreerde
ATS

Indirecte
vrije
koeling

Voorbereidende
werkzaamheden

middels bijvoorbeeld krachtige micro-

De juiste SLA voor de hoogste beschikbaarheid

servers. Het concept is geschikt voor

Een datacenter is cruciaal voor uw bedrijfscontinuïteit. U kunt daarom 24/7 vertrouwen

High-density ICT.

op onze services met betrekking tot onderhoud en monitoring. Om een jarenlange
bedrijfszekerheid te garanderen hebben wij een aantal servicepakketten samengesteld voor

de landelijke en mondiale dekking van ENGIE. Wij bespreken graag samen met u wat de
servicepakketten inhouden en adviseren u welk pakket het best past bij uw behoeften.
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Verwerving

Verwerving

1
EMDC

Goud
Zilver

Uniek hierbij is dat u altijd gekwalificeerde medewerkers krijgt voor de services dankzij
Engineering en inkoop

Aankoop

Service level

het EMDC. De servicepakketten zijn altijd gericht op het garanderen van beschikbaarheid.
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Blusgas

doen of u laat dit door ENGIE verzorgen
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CCTV
Systeem

voorzieningen te plaatsen. Dit kunt u zelf
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Toegangscontrole

is een behuizing die van tevoren volledig

Brons

Door afnemer
Door ENGIE / Legrand

Traditioneel
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Legrand data solutions
Patch- en Serverracks
De Minkels patch- en serverracks van Legrand zijn zeer geschikt voor de inbouw
van (blade) servers, switches, patch panels, routers en storageapparatuur.
De racks zijn verkrijgbaar in verschillende hoogte-, breedte- en dieptematen.

Power & Connectivity
Legrand biedt een volledig op de markt afgestemd productgamma, dat niet alleen
voldoet aan uw PDU wensen vandaag, maar ook aan uw behoeften van morgen.
Het Legrand Power & Connectivity portfolio omvat een complete lijn van datacenter

Meer weten of direct configureren?

stroomverdeling oplossingen.

Wilt u meer informatie, uw eigen mobiele
datacenter samenstellen en direct prijsinformatie
ontvangen? Ga dan nu naar de configuratietool
op www.engie-services.nl/emdc.

UPS
De modulaire UPS-systemen van Legrand bieden datacenters een modulaire UPSoplossing, met 20 tot 480 kVA stroomvermogen, voor een ononderbroken stroomvoor-

Smart Tech oplossingen
van ENGIE

datacenters. Met de in eigen beheer
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ziening met uptime-garanties. Het UPS-systeem is een zeer energie-efficiënte oplossing

ontwikkelde ENGIE Mobile Data Center

Legrand levert hoogwaardige oplossingen

die 2N stroomvoorziening kan bieden; een maximale beveiliging tegen stroomuitval.

In de groeiende digitale wereld wordt

oplossing kan ENGIE op korte termijn

voor datacenter infrastructuur Legrand is

Het is een sterk modulaire oplossing, met onder andere power- en accumodules die

het steeds belangrijker dat digitale

extra datacentercapaciteit voor haar

wereldwijd specialist in elektrotechnische

separaat verwisseld kunnen worden en een te faseren opbouw van stroomvermogen.

systemen op elk moment beschikbaar

klanten realiseren met slechts een

en digitale infrastructuur en richt zich

zijn voor bedrijven en consumenten.

minimale verstoring van het primaire

in Nederland op complete installaties

ENGIE richt haar vizier op digitalise-

proces. ENGIE combineert daarbij

voor de utiliteitsbouw, datacenters,

ring, waarbij innovatieve ‘Smart Tech’

bedrijfszekerheid met duurzame

woningbouw en industrie. Legrand levert

oplossingen worden ingezet zodat al

technologie, energie-efficiëntie en

hoogwaardige oplossingen samen met

Glasvezel

onze klanten slimmer, beter en zuiniger

kostenbesparing.

Minkels en Raritan voor datacenter

Glasvezeltechniek zorgt voor een zeer snelle betrouwbare verbinding. Legrand levert

gebruik kunnen maken van energie.

infrastructuren op het gebied van energie-

de losse glasvezel componenten, maar ook specifieke DC voorgemonteerde glasvezel-

ENGIE heeft ruime ervaring met het

distributie, communicatienetwerken en

verbindingen tussen twee serverkasten. Er zijn bijvoorbeeld Fan-out - Fan-out

ontwerpen, bouwen en beheren van

gebouwautomatisering.

microkabels OM3 & OS2 met 12 of 24 glasvezels en LC Duplex connectoren of met
MTP – MTP microkabel OM3 & OS1/OS2.
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Contact:
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emdc@engie.com
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Kosterijland 20
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