
 

Met railkoker kan op efficiënte, snelle en 

overzichtelijke wijze een elektrische instal-

latie in een datacenter worden gebouwd of 

aangepast. “Een railkokersysteem is eenvou-

dig in aanleg, geeft veel flexibiliteit, is zowel 

betrouwbaar als veilig en bespaart in ruimte 

én enorm in tijd bij aanpassingen”, legt Paul 

Langbein, manager van STbenelux, uit. “Een 

traditionele voeding is voorzien van drie fasen, 

een nul en een aarde. Deze voeding willen we 

naar een bepaald apparaat krijgen, waarvoor 

we voorheen kabels gebruikten. Bij een kleine 

installatie is dit geen probleem en kunnen 

de energiekabels netjes worden weggewerkt 

in kabelbanen. Hoe groter de benodigde ca-

paciteit, hoe groter ook de verdeelkasten en 

kabelbundels worden”, aldus Langbein. “Een 

railkokersysteem kan gezien worden als een 

hangende verdeelkast. Een railkoker bevat de-

zelfde drie fasen, nul en aarde als een traditio-

nele verdeelkast, maar hangt aan het plafond 

of aan de muur boven de te voeden installatie. 

Kabelbundels zijn bij het toepassen van railko-

ker verleden tijd, wat de energievoorziening 

een stuk overzichtelijker maakt.”

VASTE INKOPPELPUNTEN
“Railkokers zijn overigens niet alleen te vin-

den in datacenters, maar ook in allerlei an-

dere omgevingen. Denk hierbij aan industriële 

omgevingen zoals productiehallen, maar ook 

aan bedrijfspanden en zelfs flatgebouwen. Een 

traditionele railkoker biedt een aantal vaste 

inkoppelpunten, die doorgaans om de 50 cen-

timeter zijn geplaatst. Dit komt echter niet 

overeen met de breedte van een standaard 

19” rack. Door deze afwijking is het bij tradi-

tionele railkokers niet mogelijk de afgetakte 

voeding netjes recht boven de apparatuur in 

het systeem te koppelen.”

“Wij leveren daarom ook railkokersystemen 

waarbij over de gehele lengte en op elke 

gewenste plaats een aftakkast of Plug-In ge-

monteerd kan worden. Dit geeft gebruikers 

aanzienlijk meer flexibiliteit. De aftakkasten 

kunnen hierdoor recht boven de te voeden ap-

paratuur gemonteerd worden, wat zorgt voor 

een overzichtelijke bekabeling en helpt mis-

verstanden te voorkomen”, legt Langbein uit. 

“Dit soort railkokersystemen zijn verkrijgbaar 

tot maximaal 1.200 ampère en worden speci-

fiek in de zogenaamde white space toegepast. 

Traditioneel werd de stroomvoorziening in een datacenter via kabels naar de gewenste locatie gebracht. 

Nu de omvang van dergelijke centra groeit en de energiebehoefte toeneemt, verliest bekabeling steeds 

meer terrein. Grote kabelbanen vol met op elkaar gestapelde kabels zorgen immers voor belemmering 

van de ruimte onder een verhoogde vloer en dus voor de koeling. Daarbij zijn wijzigingen in de voeding 

naar een rack vaak zeer lastig uit te voeren. Een alternatief voor bekabeling is toepassing van een 

railkokersysteem. 
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Railkokersystemen met een capaciteit van 250 

en 400 ampère komen overigens het meeste 

voor in de dataruimten.”

SNEL VERANDERINGEN DOORVOEREN
Een belangrijk kernmerk van railkokersyste-

men is de mogelijkheid de elektrische infra-

structuur razendsnel aan te passen of uit te 

breiden. “Vooral in datacenters waar regelma-

tig veranderingen worden doorgevoerd kan 

dit een groot voordeel zijn. Wordt er bijvoor-

beeld nieuwe apparatuur geplaatst? Dan kan 

deze zonder aanpassingen aan de elektrische 

infrastructuur direct middels een op maat ge-

leverde aftakkast worden aangesloten op de 

energievoorziening. Is ergens extra vermogen 

nodig? Dan kan een railkokersysteem razend-

snel worden uitgebreid met extra aftakkasten. 

Met name voor colocatieproviders is dit een 

belangrijk voordeel.” Tegelijkertijd biedt het 

systeem ook enige beperkingen. “De open 

structuur laat toe dat er véél meer aftakkasten 

geplaatst kunnen worden, maar als het totaal-

verbruik niet gemeten en bewaakt wordt, kan 

de rail overbelast worden. In dit geval is het 

natuurlijk mogelijk een extra railkokersysteem 

aan te leggen om hiermee extra capaciteit 

naar de gewenste locatie te brengen.”

A- EN B-FEED
“Overigens is het in datacenters gebruikelijk 

om twee railkokersystemen naast elkaar te 

leggen, waarbij één systeem functioneert als 

de A-feed en het andere systeem als de B-

feed. Moet er bijvoorbeeld onderhoud worden 

uitgevoerd aan de A-feed? Dan kan worden 

overgeschakeld op de B-feed, zodat gebruikers 

van dit onderhoud niets merken. Ook even-

tuele technische problemen kunnen op deze 

manier worden opgevangen.” Bij een traditi-

onele elektrische installatie met energiekabels 

worden deze kabels vaak onder een verhoog-

de vloer geplaatst. De ruimte onder deze ver-

hoogde vloer wordt echter ook gebruikt voor 

luchtstromen, die door de aanwezigheid van 

kabels verstoord kunnen worden. “Een rail-

kokersysteem vervangt nagenoeg alle kabels 

onder de vloer. Dit kan de luchtstromen in een 

datacenter verbeteren, waardoor minder ge-

koeld hoeft te worden en energiebesparingen 

kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast is het 

mogelijk aan de spindels waaraan de railkoker 

wordt opgehangen ook gelijk een kabelgoot 

te monteren ten behoeve van data en glasve-

zelkabels. We voeren momenteel met Mulder-

Hardenberg gesprekken over een dergelijke 

combinatie.”

STARLINE SYSTEEM
“Railkokersystemen zijn in allerlei versies en 

varianten beschikbaar. STbenelux levert onder 

andere het STARLINE systeem, dat is ontwik-

keld door het Amerikaanse bedrijf Universal 

Electric Corporation. Dit systeem is gebruiks-

vriendelijk en maakt het mogelijk op iedere 

gewenste locatie een aftakkast in te plug-

gen. Wij zijn voor het STARLINE systeem de  

officiële distributeur in de Benelux”, legt 

Langbein uit. “Dit betekent echter niet dat wij 
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uitsluitend dit merk leveren. Wij adviseren 

klanten om op basis van specifieke behoeften 

een bepaald systeem te kiezen. Het STARLINE 

systeem is bijvoorbeeld ideaal voor de data-

vloer, maar is zeker niet voor iedere toepassing 

geschikt”, aldus Langbein. “Het open karakter 

van het systeem heeft als nadeel dat het sy-

steem niet geschikt is voor locaties waar veel 

stof en vocht voorkomen, zoals een stijgleiding 

in de schacht van een gebouw. We leveren 

daarom ook systemen van andere partijen 

zoals EAE, Canalis en iBar, die naast distribu-

tierailen ook transportrailen (zonder aftakaan-

sluitingen) leveren waarmee IP55-waarden of 

hoger bereikt worden.”

TOTAALOPLOSSINGEN LEVEREN
“Deze flexibele aanpak past goed bij het ka-

rakter van STbenelux. Wij zijn niet zo zeer een 

leverancier van één product/merk, maar juist 

een integrator die totaaloplossingen biedt. Wij 

werken daarom samen met een aantal lokale 

partners met veel praktijkervaring, waaronder 

de Woerdense bedrijven Elektro Internationaal 

en Global Power Technologies. Zo levert Elek-

tro Internationaal schakel- en verdeelinrichtin-

gen en besturingskasten, terwijl onze andere 

partner Global Power Technologies energiebe-

heeroplossingen levert. Door deze oplossingen 

te combineren kunnen de partijen gezamenlijk 

een volledige elektrische installatie ontwer-

pen, leveren en monitoren. Het monitoren van 

een installatie stopt niet bij het meten van 

energieverbruik. Maar metingen vormen wel 

de basis voor een goed beheer. De technici van 

Global Power Technologies kunnen van ieder 

soort elektrische installatie op iedere gewens-

te wijze een klantspecifiek dashboard maken 

waarin alle parameters inzichtelijk worden. 

Zo is het voor een beheerder van een relatief 

klein datacenter vooral interessant hoeveel 

energie de gehele locatie verbruikt. Een colo-

catieprovider is echter juist geïnteresseerd in 

het verbruik van specifieke racks, die kunnen 

worden gekoppeld aan bepaalde klanten. Dit 

maakt het immers mogelijk energiekosten 

door te berekenen”, zegt Langbein. “Wij kun-

nen voor nagenoeg iedere meting de benodig-

de apparatuur leveren. Dit maakt het mogelijk 

het energieverbruik in kaart te brengen voor 

een server, rack, rail, meerdere rails of een vol-

ledige elektrische installatie.” 

MEETOPLOSSINGEN
“Het begint bij ons meestal met de meting in 

een aftakkast. Daar heeft de eindgebruiker 

vaak al een standaardmerk voor, dat wij ver-

volgens integreren. STARLINE levert ook een 

eigen Critical Power Monitoring systeem, vaak 

met dezelfde mogelijkheden, om het energie-

verbruik per rack of voor meerdere racks in 

kaart te brengen. De meetgegevens kunnen 

door onze partner Global Power Technolo-

gies worden geïntegreerd in de beheersoft-

ware van de gebruiker”, aldus Langbein. “Bij 

ons kunt u dus terecht voor nagenoeg iedere 

elektrische installatie, ongeacht het beoogde 

vermogen, benodigde metingen of gewenste 

infrastructuur.” ■
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