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Inrichting nieuw datacenter in IJsland
Voor een nieuw commercieel datacenter in IJsland werd DC 
Connect ingeschakeld voor het inrichten van de ‘whitespace’, 
waar men verantwoordelijk was voor de realisatie van de vol-
ledige infrastructuur van de datavloer. Een mooie maar tegelij-
kertijd uitdagende opdracht: Enerzijds gezien de relatief korte 
tijdslijnen waarbinnen de realisatie afgerond moest worden en 
anderzijds gezien de fysieke afstand tussen Nederland en IJs-
land in de voorbereiding. 

De juiste partners en leveranciers werden bij het project gezocht 
en er werd een passende inrichting gerealiseerd. Een leuk de-
tail: De kabelgoten voor dit project werden speciaal uitgevoerd 
in meerdere kleuren, ter verduidelijking van de verschillende 
bekabeling, route en functie van de racks. Tevens werd het da-
tacenter voorzien van intelligente Schleifenbauer PDU’s en van 
Siemens-aftakkasten (tap-off boxen), die werden voorzien van 
Schleifenbauer DPM3-energiemeters. 

Samenwerking DC Connect en Schleifenbauer
DC Connect heeft voor de stroomverdeling en -meting in dit 
project bewust gekozen voor Schleifenbauer. Dit betekent dat er 
zowel binnen als buiten de aftakkast wordt gemeten, wat bruik-
bare informatie en data oplevert voor zowel het datacenter als 
voor de huurders van serverruimte. De PDU’s werden ingezet in 
een A en B feed, waarbij het verschil duidelijk werd aangegeven 
middels de custom-gravering op de PDU-behuizing. En door de 
modulaire opbouw van de Schleifenbauer PDU, werd een pro-
duct samengesteld en geleverd passend bij de klant specifieke 
wensen en eisen.

Over DC Connect
DC Connect is gespecialiseerd in het technisch inrichten van de ‘whitespace’ ruimte in datacenters. Ze verzorgen voor opdrachtge-
vers de volledige infrastructuur van de datavloer, zoals; serverracks, bekabeling, PDU’s, verbindingen, stroom, en koeling. Daarnaast 
is men ook ervaren in het inrichten van een zogenaamde ‘meet-me-room; een ruimte binnen een datacenter waarin verschillende 
bedrijven hun individuele netwerkverbindingen aan elkaar kunnen koppelen. DC Connect is gevestigd in Hillegom (Nederland) en 
actief in binnen- en buitenland. Men focust zich zowel op commerciële datacenters (datacenters die actief zijn in het verhuren van 
servercapaciteit aan derden) als op organisaties en instellingen met eigen datacenters, zoals banken en verzekeraars.



Pieter van den Burg, directeur bij DC Connect: “We kiezen onze 
partners, materialen en componenten altijd specifi ek voor elk 
project, onder het credo; ‘best for project, best for customer’. Zo 
maken we ook gebruik van meerdere leveranciers van PDU’s en 
energiemeters. Bij dit specifi eke project in IJsland was onze op-
drachtgever al enigszins bekend met Schleifenbauer PDU’s en 
energiemeters, door een referentieproject wat men had bezocht 
in Nederland. Vanuit DC Connect hadden wij voor dit project 
ook de sterke voorkeur om met Schleifenbauer te werken, om 
diverse redenen. 

Ten eerste door de maatwerkconfi guratie van de PDU’s die 
mogelijk was en diverse klantvoordelen opleverde. Ten twee-
de door het gemak waarmee meerdere PDU’s gemonitord en 
geconfi gureerd kunnen worden in 1 ring. En tenslotte door de 
compacte DPM3-meter van slechts 2 DIN, die probleemloos past 
in de Siemens-aft akkast welke werd gebruikt bij dit project. 

Daarnaast hadden we vertrouwen in de samenwerking en cor-
recte afhandeling, vanwege onze positieve ervaringen met Sch-
leifenbauer, inclusief de betrouwbaarheid in het behalen van 
afgesproken deadlines.”

Hans Kik, sales director bij Schleifenbauer: “Natuurlijk zijn we 
zeer blij om als partner en PDU-leverancier betrokken te worden 
bij de mooie projecten van DC Connect. In dit specifi eke geval 
ben ik in het voortraject namens Schleifenbauer zelf in IJsland 
op bezoek geweest om de wensen en behoeft en van het data-
center op het gebied van de stroomverdeling en meting te be-
spreken. Hierbij konden we onze rol als specialist op het gebied 
van PDU’s en energiemeting goed in de praktijk brengen en een 
actieve bijdrage leveren aan een passend resultaat. Uiteindelijk 
is er ook gekozen voor onze oplossing, welke we vervolgens bin-
nen de gestelde kaders en tijdslijnen hebben kunnen realiseren. 
We zijn trots op het project, maar ook zeker op onze samenwer-
king met DC Connect.”

Meer informatie
Voor meer informatie over DC Connect, zie de website: 
https://www.dcconnect.nl

Wilt u meer weten over deze samenwerking, of heeft  u 
interesse in de producten en diensten van Schleifen-
bauer op het gebied van energiemeting en stroomverde-
ling? Bekijk onze website of neem contact op met Hans Kik 
(hans.kik@schleifenbauer.eu). 
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