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Technologie modułowe
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Modu≥owoúÊ jest obecnie dominujπcπ tendencjπ w zakresie budowy infrastruktury centrÛw danych. Aby jednak koncepcja ta mog≥a byÊ w pe≥ni efektywna, konieczne jest spe≥nienie kilku
waønych warunkÛw technicznych, zapewniajπcych niezawodne dzia≥anie systemÛw modu≥owych. Artyku≥ omawia te zagadnienia na przyk≥adzie rozwiπzaÒ zasilania oferowanych przez
firmÍ Fast Group.

R

ynek Data Center rozwija siÍ bardzo dynamicznie ñ istniejπce serwerownie sπ rozbudowywane, buduje siÍ coraz wiÍcej nowych a ich z≥oøonoúÊ roúnie. Wed≥ug raportu Frost & Sullivan z 2013 roku rÛwnolegle roúnie rÛwnieø úwiadomoúÊ uøytkownikÛw i potencjalnych klientÛw z sektora Data Center.
Oznacza to coraz precyzyjniejsze wymogi, poszukiwanie konkretnych rozwiπzaÒ
technicznych ale takøe coraz wiÍksze úrodki przeznaczane na prewencyjnπ konserwacjÍ i kompleksowe umowy serwisowe
prowadzone przez specjalistyczne firmy.
W efekcie, coraz mniejszego znaczenia nabiera cena, natomiast istotne stajπ siÍ takie
aspekty, jak sprawnoúÊ, energooszczÍdnoúÊ, zajmowana powierzchnia a takøe ≥atwy serwis i wysoka jakoúÊ wykonania.
Jednoczeúnie rozwÛj technologii w sektorze Data Center osiπgnπ≥ punkt krytyczny

i obecnie nie powstajπ nowe rewolucyjne
rozwiπzania chociaøby w zakresie klimatyzacji precyzyjnej czy teø zasilania. Parametry urzπdzeÒ zosta≥y juø wyúrubowane
i w czo≥Ûwce producentÛw wyúcig toczy siÍ
o zaledwie kilkuprocentowe rÛønice, ktÛre
jednak wynikowo majπ ogromne znaczenie.

Rozwiπzania modu≥owe
W tym kontekúcie, g≥Ûwnym trendem, jaki moøna zaobserwowaÊ na rynku Data
Center, zarÛwno w Polsce, jak i na ca≥ym
úwiecie, jest szeroko pojÍta modu≥owoúÊ.
Jest to zjawisko globalne, obejmujπce
wszystkie komponenty w serwerowniach,
poczynajπc od branøy budowlanej, poprzez
zasilanie, ch≥odzenie aø do samej architektury IT. Na najbardziej zaawansowanym
rynku amerykaÒskim coraz czÍúciej wielcy
giganci, tacy jak np. eBay, decydujπ siÍ na

zakup prefabrykowanych kontenerÛw IT,
uzbrojonych w pe≥nπ infrastrukturÍ (zasilanie i ch≥odzenie). Pozwala to zachowaÊ
standaryzacjÍ oraz gwarantuje zak≥adane
parametry mocy, wydajnoúci i efektywnoúci
energetycznej. Kontenery implementowane
sπ zgodnie z zasadπ plug & play, a rozbudowa serwerowni przypomina uk≥adanie klockÛw, z tym, øe uøytkownik nie jest ograniczony tylko do jednego producenta blokÛw,
z ktÛrych tworzona jest ca≥oúÊ.
Firma Fast Group wykorzystuje koncepcjÍ modu≥owoúci juø od wielu lat. Jednym
z pierwszych rozwiπzaÒ by≥o wprowadzenie
na polski rynek pierwszych modu≥owych
trÛjfazowych systemÛw zasilania typu hot-swap. Obecnie modu≥owoúÊ przekszta≥ci≥a
siÍ w ca≥oúciowy sposÛb myúlenia, ktÛry pozwala na projektowanie nowoczesnych CentrÛw Przetwarzania Danych (CPD).

Uwarunkowania w Polsce

Rys. 1. Przyk≥adowy wykres przyrostu wydajnoúci CPD w czasie, w zestawieniu z oczekiwaniami uøytkownika
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W Polsce modu≥owoúÊ pojawia siÍ g≥Ûwnie w zestawieniu z tradycyjnymi Data
Center, mimo øe rozwiπzania kontenerowe
wzbudzajπ duøe zainteresowanie. Z jednej
strony inwestorzy chcπ osiπgaÊ coraz wyøsze gÍstoúci mocy, z drugiej, z uwagi na
globalny kryzys i niepewnπ sytuacjÍ biznesowπ, chcieliby ograniczyÊ poczπtkowe
koszty inwestycji. Biznesowo roz≥oøenie
kosztÛw w czasie jest powaønym argumentem w przypadku niestabilnoúci rynku. Aby
tego dokonaÊ, kaødy z komponentÛw sk≥adowych musi byÊ odpowiednio przygotowany, zarÛwno na etapie projektu, jak i bumarzec 2014
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Rys. 2. Skalowany modu≥owy system UPS EcoPower DPA Plus

dowy, poniewaø od momentu uruchomienia Data Center priorytetem staje siÍ utrzymanie ciπg≥oúci úwiadczonych us≥ug. Jednoczeúnie, wbrew wszystkim zabiegom
podjÍtym podczas projektowania, budowy
i uøytkowania Data Center, mogπ pojawiÊ
siÍ sytuacje nieprzewidziane, w ktÛrych
najwiÍksze znaczenie bÍdzie odgrywaÊ jakoúÊ i typ zainstalowanego sprzÍtu. Z≥e decyzje mogπ spowodowaÊ utratÍ krytycznych danych, uszkodzenia sprzÍtu, przerwania ciπg≥oúci us≥ug a w perspektywie
ogromne straty finansowe.

Zasilanie
Firma Fast Group dostarcza kompleksowe rozwiπzania w zakresie infrastruktury
IT, w tym ñ kluczowe z punktu widzenia

niezawodnoúci Data Center ñ zasilacze
UPS. Technologia i jakoúÊ wykonania tych
urzπdzeÒ ma ogromne znaczenie dla pÛüniejszej eksploatacji serwerowni.
W celu zachowania pe≥nej elastycznoúci
przy rozbudowie systemu zasilania a takøe
uzyskania maksymalnej dostÍpnoúci, szybkoúci napraw i zapewnienia bezpiecznego
serwisu przy minimalizacji b≥ÍdÛw ludzkich, stosuje siÍ systemy modu≥owe UPS
w technologii hot-swap. Obecnie na rynku
oferowanych jest wiele produktÛw pozycjonowanych jako modu≥owe, jednak nie
wszystkie nimi sπ. Technologia modu≥owa
powinna zapewniaÊ m.in. redundancjÍ. Redundancja (z ≥ac. redundatia czyli nadmiarowoúÊ) to zdublowanie krytycznych komponentÛw, ktÛre pozwala zminimalizowaÊ
prawdopodobieÒstwo awarii ca≥ego syste-

Fast Group
Firma Fast Group powsta≥a w 1990 roku. Obecny profil dzia≥alnoúci przedsiÍbiorstwa to przede wszystkim projektowanie i wykonywanie bezpiecznej infrastruktury dla systemÛw IT. Fast Group jest spÛ≥kπ
inøynierskπ, ktÛra oferuje kompleksowe, bezpieczne i energooszczÍdne rozwiπzania oraz systemy,
w oparciu o rozwiπzania wyselekcjonowanych dostawcÛw. Trzy podstawowe dzia≥y firmy to:
ï Fast Group electroman Integracja zasilania ñ zajmujπcy siÍ zasilaniem awaryjnym (zasilacze UPS,
agregaty prπdotwÛrcze, STS i inne),
ï Fast Group ñ koncentrujπcy siÍ na klimatyzacji precyzyjnej, chillerach i pod≥ogach aktywnych,
ï Fast Group Bezpieczna Infrastruktura IT ñ spinajπcy dzia≥alnoúÊ dwÛch poprzednich dzia≥Ûw, integrujπcy wszystkie technologie i oferujπcy kompleksowo wykonane serwerowni pod klucz.

mu. Systemy rÛwnoleg≥e UPS powinny
charakteryzowaÊ siÍ brakiem pojedynczych
punktÛw awarii tzw. SPOF (z ang. Single
Point of Failure). Nie jest to istotne w systemach mocy, ale jest to podstawowa funkcjonalnoúÊ w przypadku systemÛw redundantnych, charakterystycznych dla CPD.
Aby by≥o to moøliwe, kaødy modu≥ powinien byÊ niezaleønym, autonomicznym zasilaczem UPS posiadajπcym swÛj prostownik,
falownik, ≥adowarkÍ, uk≥ad STS (Static
Switch), dedykowanπ bateriÍ, sterowanie
a takøe wyúwietlacz LCD. Bardzo wiele
konstrukcji UPS jest obciπøonych wadπ, ktÛra ogromnie ogranicza niezawodnoúÊ ca≥ego
systemu ñ wspÛlna ≥adowarka baterii,
wspÛlna bateria, wspÛlny modu≥ STS albo
wspÛlny modu≥ sterowania. Mimo iø pozornie te produkty oferujπ pewne zalety systemÛw modu≥owych (np. ≥atwπ rozbudowÍ),
to jednoczeúnie stajπ siÍ potencjalnym miejscem awarii, ktÛra moøe unieruchomiÊ ca≥y
system.
EcoPower DPA Plus
NajwiÍksze oferowane przez Fast Group
systemy modu≥owe UPS typu hot-swap
ñ EcoPower DPA Plus ñ sk≥adajπ siÍ z modu≥Ûw po 100 kW z moøliwoúciπ dalszej
rozbudowy aø do 3 MVA. Rozwiπzanie to
zapewnia pe≥nπ skalowalnoúÊ i redundancjÍ
nawet w duøych Data Center. Zalety modu≥owoúci idπ w tym przypadku znacznie dalej
niø zmniejszenie kosztÛw instalacji i serwisu. System modu≥owy upraszcza i przyspiesza kaødy z etapÛw ñ od planowania, przez
instalacjÍ aø do implementacji. Zwarta konstrukcja modu≥owa typu hot-swap zmniejsza rÛwnieø czas potrzebny na wykonanie
przeglπdÛw prewencyjnych, a takøe napraw.
W przypadku awarii naprawa ogranicza siÍ
do wymiany modu≥u na sprawny serwisowy
i moøe byÊ wykonana przez uøytkownika
maksymalnie w kilkanaúcie minut przywracajπc pe≥nπ sprawnoúÊ systemu.
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Rys. 3. Wymiana modu≥u EcoPower DPA Plus
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