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OVER ENGIE SERVICES

ENGIE Services, marktleider in technische dienstverlening en onderdeel van de internationale ENGIE Groep - ’s werelds
grootste energieleverancier - is onder andere gespecialiseerd in het ontwerpen, realiseren en de commissioning van
datacenters. Zowel bij nieuwbouw als voor renovatie van bestaande datacenters.

EIGEN DATACENTER

RMA-CIJFER ONDER DE 1%

Naast het ontwerpen, bouwen en renoveren van datacenters
beschikt ENGIE Services Zuid ook over een eigen datacenter,
gevestigd in Maastricht-Airport. Dit eigen datacenter biedt
enerzijds de mogelijkheid om innovaties direct in de praktijk te
testen, anderzijds geeft het inzicht in de dynamiek binnen een
datacenter. Vanuit het eigen datacenter biedt ENGIE als colocating en infrastructuurprovider diverse housingfaciliteiten
aan voor ICT. Zo kunnen organisaties hier terecht voor het
huren van zowel suites als Infrastructure & Disaster Recovery
as a Service (IaaS & DraaS), Security- en Connectivity diensten.

Betrouwbaarheid en beschikbaarheid zijn zoals bekend
belangrijke speerpunten binnen een datacenter, zo ook bij
ENGIE. We zijn trots op het feit dat in 10 jaar tijd minder dan
1% van de energiemeters en PDU’s door Schleifenbauer is
teruggenomen wegens defect of onderhoud, op een
totaal van meer dan 600 producten. De RMA-score (Return
Merchandise Authorization) die hieraan toegekend wordt, is
lager dan 1%.

Het ENGIE datacenter beschikt over een TIER III-classiﬁcatie,
wat o.a. betekent dat ze een hoge beschikbaarheid bieden van
minimaal 99,982%. Hiermee bewijzen ze een betrouwbare
partner te zijn voor hun huurders.

SAMENWERKING ENGIE EN
SCHLEIFENBAUER
Schleifenbauer is al 10 jaar partner van ENGIE in het leveren
van energiemeters en rack-PDU’s voor het eigen datacenter in
Maastricht-Airport.
De energiemeters controleren de redundantie binnen het
datacenter, om de beschikbaarheid van stroom te kunnen
waarborgen. Het merendeel van de metingen (circa 75%) vindt
plaats in aftakkasten. Hierbij kiest ENGIE bewust voor de DPM3
energiemeter van Schleifenbauer, die met een compact design
van slechts 2 DIN goed past in de aftakkast. Aanvullend wordt
gebruik gemaakt van diverse intelligente rack-PDU’s.

MEER INFORMATIE
Voor me e r informatie ove r ENGIE’s e ige n datace nte r, zie de
we bsite : https://www.engie-services.nl/markten/datacenters/
e ngie s-e ige n-datace nte r/ of ne e m contact op me t Václav
Volf, sale smanage r ENGIE Smart Digital Operations
(vaclav.volf@engie.com).
Wilt u me e r we te n ove r de ze same nwe rking, of he e ft u
inte re sse in de producte n e n die nste n van Schleifenbauer
op ge bie d van e ne rgie me ting e n stroomverdeling?
Be kijk onze we bsite of ne e m contact op me t Marco
Hooge ndijk, accountmanage r bij Schleifenbauer
(marco.hoogendijk@schleifenbauer.eu)
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