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Spoločnosť Net.Sitter dokončila náročnú realizáciu dátového centra
Bývalý atómový kryt bol využitý pre najlepšie riešenie riadenia energie

BRATISLAVA 14. 03. 2019... Výzvy u väčšiny dátových centier sú zamerané na dostupnosť,
spoľahlivosť a kapacitu. Niektorí poskytovatelia služieb dátových centier však čelia
špecifickejším výzvam kvôli svojmu miestu alebo požiadavkám zákazníkov, či dokonca kvôli
nutnosti vytvoriť ukážkový príklad pokročilej technológie. Dokonalým príkladom toho je
spoločnosť Net.Sitter GmbH. Táto spoločnosť je poskytovateľom hostingových služieb a
predajcom riešení dátových centier so sídlom v malebnom univerzitnom mestečku Schwäbisch
Hall v blízkosti Stuttgartu na juhozápade Nemecka. Jej zákazníci pokrývajú široký rozsah
odvetví – zdravotná starostlivosť, účtovníctvo, výroba, automobilové odvetvie, služby a obchod
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- a siahajú od jedného po 500 užívateľov. Net.Sitter poskytuje e-mailové a dátové hostingové
riešenia vrátane serverových, úložných, šifrovacích a záložných systémov, ako aj rozšíriteľné
aplikácie typu SaaS (Software as a Service) a cloudové počítačové aplikácie. Pôsobí tiež
vo funkcii obchodného zástupcu systémov pre riadenie energie spoločnosti Eaton, čo
znamená, že jej vlastné riadenie energie dátového centra musí byť ukážkovým príkladom.
Net.Sitter už má svoju vlastnú serverovú miestnosť obsahujúcu päť rackov, ale zvyšujúci sa
dopyt podnikov a zákazníkov volá po rozšírení kapacity a vytvorení vyššej redundancie.
Spoločnosť Net.Sitter rozpoznala potenciál na rozšírenie svojho podnikania a ponuky služieb
viacerým zákazníkom, čo bude mať za následok zvyšovanie tržieb a rast budúceho podniku.
Jedným z najdôležitejších cieľov programu dôkladnej modernizácie a rozšírenia bolo vytvoriť
plnú dostupnosť služieb, vynikajúcu účinnosť a ďalšie parametre, ako aj prekonať akékoľvek
riziká vyplývajúce z kolísania kapacity energetickej sústavy. Spoločnosť Net.Sitter čelila
pri plnení týchto cieľov trom veľmi rozdielnym výzvam. Prvá výzva prišla zvonku - od samotnej
energetickej sústavy.
V tomto nemeckom regióne prešli dodávatelia energie z veľkej časti na obnoviteľné zdroje
elektrickej energie, najmä na veternú a solárnu. To viedlo k nárastu počtu výpadkov napájania
a k nespoľahlivej kvalite energie. Spoločnosť chcela minimálne osemhodinovú dobu nezávislej
prevádzky pre pokrytie všetkých nehôd a prvým cieľom bolo teda vytvoriť redundantný zdroj
energie s dostatočnou dobou prevádzky; tento zdroj tiež musel mať k dispozícii batérie, pretože
diesel generátor napájajúci budovu má dlhé doby spustenia a uvedenia do prevádzky.
Druhou výzvou bolo vytvorenie úplne redundantného systému, v ktorom je každá súčasť
pripojená, napájaná a riadená z dvoch miest.
Tretia a najšpecifickejšia výzva sa skrývala v samotnej budove. Budova Net.Sitter má
v základoch starý atómový kryt, ktorý poskytuje veľmi bezpečné miesto pre uloženie dátového
centra, čo je dôležitou výhodou pre jej zákazníkov s najvyšším dôrazom na zabezpečenie;
na druhej strane to však tiež znamená, že je navrhnutý ako obmedzený priestor s malými
dverami úmyselne vytvorenými na rôznych úrovniach, a navyše usporiadanie je ťažko
zvládnuteľné z dôvodu použitia veľkých a ťažkých zariadení.
Niektoré dvere boli len o 1 cm širšie, než systém UPS, ktorý mal nimi prejsť! Okrem týchto
výziev vyžaduje veľa zákazníkov Net.Sitter, aby jej služby zodpovedali priemyselným
štandardom, ako napr. EU-DSGV/Godby a aby boli certifikované podľa medzinárodných
noriem ISO 9001: 2015 a ISO 27001: 2013. Ďalej v rámci fungovania spoločnosti Net.Sitter
ako predajca zariadení spoločnosti Eaton muselo byť jej dátové centrum žiarivým príkladom
riešenia riadenia energie spoločnosti Eaton a ukázať zákazníkom najnovšie technológie a
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metódy sledovania a riadenia energie. Net.Sitter spolupracovala so spoločnosťou Eaton
na vývoji koncepcie, ktorá by poskytla Net.Sitter rezervy v kapacite a čase nezávislej
prevádzky, ktoré potrebuje. Odtiaľ bolo prvým úkonom spoločnosti Eaton preštudovať
dostupný priestor v bývalom atómovom kryte a rozhodnúť o vhodnom systéme UPS a o tom,
kde by mal byť umiestnený pri uvážení jeho rozmerov a neštandardného usporiadanie krytu;
ďalej bolo potrebné rozhodnúť o umiestnení doplnkového zariadenia. Potom spoločnosť Eaton
vytvorila komplexné riešenie riadenia energie skladajúci sa z redundantných systémov UPS,
distribúciu, monitorovanie a riadenie energie v prípade výpadkov napájania a nepriaznivých
poveternostných vplyvov. „Toto vybudované dátové centrum bolo fyzicky aj duševne dobrým
dielom. Spoločnosť Eaton splnila a prekonala naše očakávania a pomohla nám vypočítať, čo
potrebujeme a čo je možné," uviedol Thomas Busse, CEO spoločnosti Net.Sitter. „Ak uvážime
špeciálne požiadavky vyplývajúce z nášho „atómového krytu", musela byť spoločnosť Eaton
obdivuhodne presná z hľadiska rozmerov svojich modulov UPS a zabezpečiť, aby boli presné
na milimeter. Mali sme priestor len 1 cm pre pretiahnutie systému UPS dverami krytu kvôli ich
malej veľkosti. Potom sme museli ručne preniesť a umiestniť dve tony batérií do batériovej
miestnosti, čo bola fyzicky náročná úloha."
Riešenie navrhnuté a vytvorené spoločnosťami Eaton a Net.Sitter obsahovalo päť rackov
rozšíriteľných až na 20, nové UPS so zvýšenou autonómiou a systém zaisťujúci inteligentnejšie
riadenie a monitorovanie energie v napájacom reťazci dátového centra. To zahŕňa:
• Dva UPS Eaton 93PS 8 kVA, rozšíriteľné až na 40 kVA, ktoré boli vybrané, pretože poskytujú
maximálnu dostupnosť v porovnaní s akýmkoľvek UPS v tomto výkonovom rozsahu. Systém
Eaton 93PS sa pre potreby Net.Sitter dokonale hodí: je optimalizovaný pre malé dátové centrá
a pre kriticky dôležité aplikácie, zahŕňa inherentnú redundanciu s 10 hodinovou nezávislou
prevádzkou a (čo je veľmi dôležité pre jeho umiestnenie) má najmenšie pôdorysné rozmery
na trhu.
•Päť rackov rozšíriteľných až na 20 rackov.
• Komponenty pre distribúciu napájania Eaton ePDU sú použité v každom racku pre rozvod a
meranie spotreby elektrickej energie, čo je dôležité, pretože to spoločnosti Net.Sitter umožňuje
presné vyúčtovanie a riadenia kapacity. Tieto jednotky ePDU ďalej spoločnosti Net.Sitter
umožňujú

automatické

odstavovanie

a

reštartovanie

pripojeného

IT

zariadenia.

• Softvér IPM (Intelligent Power Manager) spoločnosti Net.Sitter veľmi rýchlo poskytuje
informácie a umožňuje monitorovanie IT rackov, to všetko v kontexte s celou IT infraštruktúrou.
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A navyše môže spoločnosť Net.Sitter využívať IPM Eaton k porozumeniu existujúcej kapacity
a trendov spotreby pre plánovanie budúceho rozširovania. Spoločnosť Net.Sitter sa stala
prvým

zákazníkom

v

Nemecku

pre

inštaláciu

infraštruktúry

IPM

Eaton.

• Softvér IPM (Intelligent Power Manager) Eaton, ktorý bol integrovaný do existujúcej
vizualizačnej platformy VMware Net.Sitter jej umožňuje diaľkové monitorovanie a riadenie
zariadení v sieti cez jediné rozhranie. Net.Sitter má striebornú licenciu, ktorá podporuje až 100
uzlov.
Spoločnosť Eaton vytvorila redundantný systém založený na jej automatickom prepínači
zdrojov ATS16, ktorý umožňuje pripojenie IT zariadení v dátovom cente na dva zdroje
napájania s automatickým prechodom v prípade výpadku jedného zdroja napájania alebo
nedostupnosti UPS vplyvom údržby, čo zaisťuje neprerušované napájanie pripojeného
zariadenia. Eaton ATS môže byť súčasne pripojený k niekoľkým zariadeniam, čo šetrí náklady
na drahé redundantné zdroje napájania.
Spoločnosť Net.Sitter vo svojom dátovom centre išla cestou modulárneho prístupu, takže je
schopná zvládať akúkoľvek budúcu modernizáciu svojich napájacích riešení na maximálne
40 kVA pomocou aktualizácie softvéru a nie cez prípadné ďalšie elektrotechnické práce.
Spoločnosť Eaton dodala kompletné riešenie, ktoré sa starajú o všetky riadenia energie a
monitorovanie prostredia, vrátane vlhkosti, teploty a chladenia. Spoločnosť Net.Sitter sa
domnieva, že tento jedno dodávateľský prístup jej umožnil znížiť náklady a preukázal účinnosť
riešení Eaton pre riadenie infraštruktúry dátových centier.
Výsledky vytvoreného dátového centra prekonali všetky ciele. Modernizované a rozšírené
dátové centrum bolo uvedené do prevádzky štyri mesiace od začatia prvého plánovania a teraz
je úspešne v prevádzke pomocou nového konceptu riadenia energie. O šesť mesiacov neskôr
dostala spoločnosť Net.Sitter svoju certifikáciu ISO 27001 navyše k certifikácii a recertifikácii
9001, čo znamená, že môže poskytovať služby klientom z automobilového a leteckého
odvetvia.
Minulý rok poskytoval systém zákazníkom Net.Sitter 100% dostupnosť. Znamená to tiež, že
spoločnosť Net.Sitter má zavedené správne nástroje k rozšíreniu svojich hostingových služieb;
došlo k veľmi dobrému rastu a každý mesiac naberá nových zákazníkov. A nielen to:
spoločnosť Net.Sitter za rok takmer zdvojnásobila kapacitu svojho dátového centra, ktorá
dosahuje takmer dvoch petabajtov a už teraz plánuje ďalej rozšíriť svoju výkonovú a batériovú
kapacitu pre podporu zvýšeného dopytu podnikov.
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Ak chcete vedieť viac o spoločnosti Eaton, navštívte www.eaton.sk. Všetky novinky nájdete
na Twitteri (@ETN_EMEA) alebo ich nájdete na našej (Eaton) Linkedln firemnej stránke.
O skupine EATON Corporation
Elektrotechnický sektor spoločnosti Eaton predstavuje globálnu špičku v oblasti rozvodu
energie a ochrany obvodov; ochrany pomocou záložných zdrojov; riadenia a automatizácie;
osvetľovania a bezpečnosti; štrukturálnych riešení a elektroinštalačných zariadení; vytvárania
riešení pre sťažené podmienky a nebezpečné prostredie a inžinierskych služieb. Vďaka
súboru globálnych riešení má spoločnosť Eaton možnosť odpovedať na súčasné
najdôležitejšie výzvy v oblasti riadenia spotreby elektrickej energie.
Eaton je spoločnosť zaoberajúca sa riadením spotreby energie a v roku 2018 zaznamenala
obrat vo výške 21,6 miliardy USD. Poskytujeme energeticky úsporné riešenia, ktoré našim
zákazníkom pomáhajú efektívne spravovať elektrickú, hydraulickú a mechanickú energiu
účinnejšie, bezpečnejšie a udržateľnejšie. Spoločnosť Eaton sa zaviazala zvyšovať kvalitu
života a zlepšovať životné prostredie prostredníctvom technológií a služieb na riadenie
energie. Máme približne 99 000 zamestnancov a svojim zákazníkom predávame produkty
vo viac ako 175 krajinách. Ďalšie informácie získate na stránke www.eaton.com.
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