
Mere og mere forretning foregår online. Det betyder 
at datacentre udvikler sig enormt hurtigt. Alene i USA 
udgjorde væksten indenfor datacentre mere end 6 %. 
Herhjemme forudser den seneste analyse fra  
energinet.dk, at nye datacentre vil bidrage med  
4 TWh i 2025. 

En del af forklaringen på væksten er server-virtualise-
ring, som gør, at der ikke længere er tale om enorme 
datalagre, som kun de største virksomheder har råd til.  
I dag er datacentre integrerede, cloud baserede, altid til-
sluttet og skalérbare. Det betyder, at alle kan være med.

Lavt forbrug og sikker, stabil forsyning
Væksten indenfor datacentre kræver en tilsvarende 
vækst og udvikling indenfor de effektelektroniske om-
råder, som ikke bare er nødvendige for at datacentrene 
fungerer optimalt, men som samtidig er helt afgørende 
for at holde energiforbruget nede. 

Schneider Electric er en førende leverandør af NCPI- 
løsninger. Forkortelsen står for network-critical physical 
infrastructure – det vil sige alle de fysiske elektroniske 
komponenter, som er afgørende for, at et datanetværk 
virker. Målet er 100 % oppetid, og mulighed for løbende 
at skalere og rekonfigurere data centrets kapacitet uden, 
at energiomkostningerne til f.eks. køling løber løbsk. 

Effektelektronikken har en nøglerolle
Datacentre er fuldkommen afhængige af effektelektro-
nikken, der omformer og tilpasser den elektriske energi 
til præcis den spænding og strømstyrke, som en mikro-
processor forlanger. Lige så vigtigt er det, at det elek-
triske flow foregår uden udsving og afbrydelser. Selv en 
ultrakort afbrydelse kan koste millioner, og effektelektro-
nikken overvåger og styrer processen. Det er samtidig 
et udtalt ønske, at komponenterne skal være mindre og 
mindre og generere mindre varme, så man kan minime-
re besvær og omkostning til køling. 

En stor del af den spændende forskning og udvikling 
indenfor effektelektronik handler om netop disse krav. 
Men over alt andet har forskningen fokus på at gøre 
teknologien stadigt mere energieffektiv for at møde det 
globale krav om større vækst og mindre energiforbrug. 

De fremtidige udfordringer er årsagen til, at Schneider 
Electric er en aktiv del af CEES, hvor industrien og 
universiteterne arbejder tæt sammen om udvikling og 
forskning i innovative løsninger. Det fastholder desuden 
Danmarks position blandt de førende indenfor effekt-
elektronik. 

Datacentre er et af tidens
største globale vækstområder
- Innovativ effektelektronik holder elforbruget nede
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Center for Elektriske Energisystemer (CEES) er et dansk netværk for 
virksomheder og forskningsinstitutioner. Vi beskæftiger os med forskning og 
udvikling af elektriske energisystemer, som på verdensplan udgør et marked  
på over 300 mia. kr. årligt. 

Partnerne i netværket er universiteter og private danske virksomheder.  
Vores mål er at sikre og udbygge Danmarks styrkeposition inden for effekt-
elektronik samt at få uddannet tilstrækkelig med kompetent arbejdskraft hertil.  
Vi beskæftiger os bl.a. med forskning i intelligent styring af effektelektronik.
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