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INTRODUCERE 

Obiective 

La finele anului 2015, noul standard european de serie (EN 50600-x), acoperind 
proiectarea facilitatilor și infrastructurii unui data center va fi o nouă referinţă 
europeană cuprinzătoare pentru toate părţile implicate în proiectarea, construirea 
de centre de date şi de operare. Dezvoltat de CENELEC, o organizatie de 
standarde Europene, independenta și non-profit, neutra comercial și acceptată 
prin raportarea sa la standardele internationale ISO/IEC. 

Ca parte a acestor standarde, standardul  EN 50600-2-4 lansat  oficial în 
ianuarie 2015, acoperă cablarea structurată în Telecomunicații. Acesta este în 
principal concentrat pe cerinţele de design pentru diferitele clase de 
disponibilitate a unui data center, cu un accent puternic pe migratie si dezvoltare. 

Acest document explica standardul EN 50600-2-4 în contextul seriei de 
standarde EN 50600-x. Mai mult, documentul evidenţiază cerinţele pentru 
cablare structurată fixă, cross-conectare de rackuri, echipamente pentru 
acestea, gestionarea cablurilor şi sistemelor în funcţie de clasele de 
disponibilitate din Data Center. 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STANDARDUL EUROPEAN SERIA EN50600-X 
INTRODUCERE ȘI STRUCTURĂ  

Această serie de standarde europene precizează cerinţele ş i recomandările 
pentru susţinerea diferitelor părţi implicate în proiectarea, planificarea achizitiilor, 
integrarea, instalarea, operarea ş i întreţinerea instalaţiilor ş i a infrastructurilor în 
Data Center. Aceste părţi includ: 

• Proprietari, administratori, manageri de ICT, managerii de proiect, principalii 
contractanti 
• consultanţi, arhitecţi, proiectanti cladiri si constructori , proiectanti de sisteme si 
instalatii 
• furnizorii de echipamente 
• Instalatori sau responsabili intretinere  

Acesta a fost dezvoltat conform cerinţelor europene privind proiectarea unui Data 
Center: 

•	 Proiectarea unui Data Center in conformitate cu cerintele ș i normele 
standardelor Europene.  
• 	 Cererea unui standard general în proiectarea unui Data Center care sa  
adopte o abordare holistică astfel încât să  acopere  toate aspectele legate de 
proiectarea de instalatii de DC & inclusiv administrarea si gestionarea 
infrastructuri de informaţii operaţionale. 
• 	 Sprijinul Comisiei Europene a codului de conduita privind centrele de 
date de eficienţă energetică. 
• 	 Programele de design existente au fost bazate  pe concepte de design  a 
rezistentei  mai degrabă decât pe o abordare de evaluare orientata spre 
afaceri cu ajutorul unui design vs. perspectiva costurilor. 
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AVANTAJELE IMPORTANTE 

Seria de standarde EN 50600-x a fost dezvoltata de CENELEC, organizatie 
independenta si nonprofit de standardizare europeana   (European Committee 
for Electrotechnical Standardization). 

 EN50600-x este o serie de standarde europene, care : 

• 	 Oferă independent şi cuprinzător  definiţii şi cerinţe pentru proiectarea şi 
funcţionarea DC . pentru toate facilităţile şi infrastructurile 
• 	 Este comercial neutră, fara avea vreun ineret sistem de evaluare  
•	 Aplicabila international pentru proprietarii de DC/manageri si operatori prin:  
- înlocuirea referinţelor normative europene cu “international counter parts” 
- înlocuirea standardelor de securitate Europene “by local counter parts” 

Mai mult, EN 50600-x: 

• 	 Ofera ca unic standard de proiectare a unui DC o abordare de activare de 
eficiență energetică, care oferă o bază pentru toate conceptele KPI de eficiență 
energetică, disponibile in prezent sau in dezvoltare.  

• 	 Oferă orientări cu privire la procesul de selecție pentru parametrii de 
proiectare necesari pentru unui DC. 

• 	 Oferă principiile de proiectare pentru designeri DC și proprietarii DC 

• 	 Definește orientarea non-profit a criteriilor de certificare   

	 În scopul de a menține și de a controla designul  selectat, precum și 
criteriile de eficiență energetică în timpul  funcționarii, EN 50600-3-1 sprijina prin 
specificarea proceselor de management și a operațiunilor unui DC. 

În plus, modularitatea seriei de standarde EN 50600 permite integrarea pe viitor  
de standarde suplimentare pentru gestionarea și funcționarea responsabila a 
unui centru de date KPIs. 
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COMPARAȚIE CU ALTE STANDARDE / CONCEPTE DE PROIECTARE 

Următorul grafic a fost dezvoltat cu scopul de a compara EN 50600-X cu alte 
standarde în DC inclusiv concepte din evaluarii comerciale (de exemplu, Institutul 
Uptime, Data Center Alianței sau TÜViT): 

Figure 2: EN 50600-x vs. alte standarde /design concepts  
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BENEFICII CHEIE 

Prezenta seriei de standarde  EN 50600-X este destul de veche in timp , 
comparativ cu alte standarde sau concepte de proiectare  care acoperă DC. Cu 
toate acestea, EN 50600-X ofera o multime de avantaje pentru toate părțile 
implicate în proiectarea, construirea și operarea DC . Avantajele cheie într-un 
grup de interes sunt: 

Proprietarul / administratorul / operatorul de DC poate folosi EN 50600-X pentru 
a traduce cerințele de afaceri prin evaluarea riscurilor în ceea ce privește 
disponibilitatea infrastructurii vs. costuri pentru: 

• 	 Identificarea și selectarea cerințelor  adecvate de proiectare pentru a 
furniza disponibilitatea dorita. 

• 	 Aplicarea de  concepte care sunt bazate pe standarde, orientate spre 
afaceri și pe  produs / tehnologie agnostic. 

	 Pentru consultantii de DC, seria de standarde  EN 50600-X este o referință 
normativă pentru evaluarea unui proiect DC adecvat inclusiv procesele de 
proiectare definite și principiile de proiectare pentru toate facilitățile și 
infrastructurile centrelor de date. 

Arhitecții și inginerii au la dispozitie o suită de standarde integrate pentru 
proiectarea de instalații pentru centre de date & Infrastructuri, inclusiv procesele 
de proiectare definite și principii de design. 
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EN 50600-1: CONCEPTE GENERALE și CLASE DISPONIBILE  

RO 50600-1 descrie conceptele generale ale seriei standard si are urmatoarea 
aplicare: 

EN 50600-1: 

• Aspecte detaliate care trebuie abordate într-o analiză de risc de afaceri și 
costurile de operare, permițând aplicarea unei clasificari adecvate a unui DC. 

• Definește aspectele comune ale centrelor de date, inclusiv terminologia, 
parametrii și modele de referință (elemente functionale  și dispunerea  acestora) 
abordând  mărimea  și complexitatea destinației lor. 

• Descrie aspecte generale ale facilităților și a infrastructurilor necesare pentru a 
sprijini funcționarea eficientă a telecomunicațiilor din cadrul centrelor de date. 

• Specifică un sistem de clasificare, bazat pe criteriile-cheie de "disponibilitate", 
"securitate" și "eficiență energetică" pe durata de viață prevăzută a centrului de 
date, pentru furnizarea de facilități eficiente și infrastructura. 

• descrie principiile generale de proiectare pentru centre de date pe care se 
bazeaza cerințele seriei  EN 50600 , inclusiv simboluri, etichete, desene de 
codificare, asigurarea calității și educație. 

În plus, ea funcționează ca o bază pentru toate celelalte standarde din serie, 
deoarece infrastructurile trebuie să fie proiectate în conformitate  clasa 
disponibila aleasa și derivată din EN 50600-1.  
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Urmatorul grafic prezinta principalele criterii de proiectare, în functie de clasa de 
disponibilitate aleasa pentru infrastructura de distributie a energiei, de control al 
mediului si de cablare în telecomunicatii: 

Figure 3: Clasele disponibili in acord cu EN 50600-1 

Cerințele architecturale și de proiectare ale diferitelor clase de disponibilitate 

pentru cablarea structurată în telecomunicatii, sunt subiectul urmatorului 

capitol din acest document.   
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EN 50600-2-4: TELECOMUNICAȚII CABLARE STRUCTURATA  

Conținutul și structura 

Reteaua de telecomunicații  în cadrul centrului de date servește pentru a susține 
următoarele: 

• 	 tehnologia informației centrelor de date și rețele de telecomunicații 

• 	 monitorizarea și controlul altor  infrastructuri pentru data center 

• 	 management de constructii si automatizare 

	 Prin urmare, EN 50600-2-4 abordează o gamă largă de cablari structurate  
de telecomunicații în data center bazate pe criteriile și clasificările pentru 
"disponibilitate" în EN 50600-1. 

EN 50600-2-4 specifică cerințele și recomandările  pentru următoarele: 

• 	 Tehnologia informației și telecomunicații cablare rețea (de exemplu, SAN și 
LAN) 

• Tehnologia informației generale de cablare pentru a sprijini funcționarea 
centrului de date cablare structurata pentru a monitoriza și controla, după caz, 
distribuție a energiei, controlul de mediu și de securitate fizică a centrului de 
date. 

• 	 Alte cablari de automatizare a clădirii 

• 	 Caile, spațiile și incintele  pentru cablare structurata 
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Următorul grafic evidențiază subiectele abordate de EN 50600-2-4:

	 Principalul obiectiv în dezvoltarea EN 50600-2-4 fost, în plus față de 
arhitecturi și cerințe pentru clasele disponibile , migrația și dezvoltarea. Creșterea 
capacității IT ș i migrarea aplicațiilor spre viteză mai mare sunt foarte dinamice în 
centrele de date. Cablarea structurata  a unui centru de date trebuie să fie 
capabila să sprijine aceasta  dinamica prin care sa permita extinderea rapidă și 
ușoară a centrului de date (de exemplu, punerea în funcțiune de echipamente 
suplimentare ), precum ș i prin oferirea de căi de migrație pentru rețea ș i de 
stocare utilizate în aplicații DC.EN 50600-2-4 susține migrația ș i creșterea prin 
definirea cerințelor adecvate pentru arhitecturi de cablare, si sisteme cross-
connect . Aceste cerințe vor fi explicate în capitolele următoare. 
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TIPURI DE CABLARE 

Deși EN 50600-2-4 acoperă mai multe tipuri de cablare (a se vedea figura 4), 
aceasta nu definește nici o cerință pentru cablare structurata în sine. Nu a fost 
creat pentru a înlocui standardele europene de cablare existente, dar subliniază 
cereri pentru definiții de cablare. EN 50600-2-4 definește practic 2 tipuri de 
cablare: 

Punct-la-punct:  Conectarea directă a două echipamente IT, folosind un cablu 
dedicat, mai degrabă decât un sistem de cablare generic. Metoda de conexiune 
punct-la-punct (pint-to-point) foloseste cabluri discrete (de obicei, produse 
preterminate de fabrica, patchcord-uri ) care se conectează direct in 
echipamentul activ. 

Cablare fixă:  Cablare structurată, inclusiv soluții de cablare din seria EN 50173 
între cabineți, care au fie perechi-la-perechi (peer-to-peer) sau structura 
distribuită ce permite instalarea cross-connect sau interconect. 

CABLARE PUNCT-LA-PUNCT 

Deși cablarea punct-la-punct pare a fi cea mai simplă și cea mai eficientă 
metodă de a asigura conexiuni, pentru mai multe motive acest tip de cablare 
trebuie utilizat numai pentru conexiuni în acelasi rack sau rack-uri alaturate. 
Cablarea punct-la-punct de multe ori este nereutilizabila pentru că un centru de 
date evoluează, iar echipamente tipurile și locațiile se schimba, având o durata 
de viata limitata. Modificarea continuă a necesarului de conexiuni crește atât 
planificarea și resursele operaționale necesare pentru fiecare schimbare (a se 
vedea figura 5 și Figura 6), dar creste și riscul de a interfera cu alte infrastructuri - 
inclusiv cele pentru mediu de control. Prin urmare, se poate spune că acest tip 
de cablare nu vine in sprijinirea migrației și dezvoltarii unui centru de date. 

Urmatoarele figuri arată impactul negativ al folosirii cablarii punct-la-punct atunci 
când un DC se dezvoltă. 
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Figure 5: Impactul asupra cresteri infrastructurii unei cablă ri punct-la-punct 
nestructurată (Sursa: EN 50600-2-4) 

Figure :: Exemplu cresteri infrastructurii unei cablă ri punct-la-punct nestructurată 
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CABLAREA FIXA 

O abordare mult mai buna pentru cablarea structurata într-un centru de date 
este utilizarea de cabluri fixe. 

Un astfel de exemplu de cablare structurata, ilustrat în figura 7, arată porturile de 
echipamente prezentate la nivel central de la distanță Locații patching (CPLs). 
Conexiunile Server-to-Storage sunt realizate folosind  cabluri scurte și usor de 
administrat în cadrul CPL. 

Utilizarea de locații de distributie zona patching (ZPL), conectate la CPLs cu 
cabluri fixe oferă o flexibilitate suplimentară pentru gestionarea schimbărilor. 

Figura 7 arată cum o punere în aplicare de cablare fixă izoleaza activitatea de  
schimbare în zonele definite. Echipamentul nou este conectat la un CPL sau ZPL 
fără a afecta sistemele active, deci nu este necesară o perioada programata. 

Echipamentul poate fi conectat la sistemele active in timpul de nefuncționare 
programat prin simpla reconfigurare a cablurilor la CPL sau ZPL. În cazul în care 
o modificare provoacă o problemă, este doar necesar să se reconecteze 
cablurile  în configurația lor de dinainte de schimbare. Punerea în aplicare a 
cablarii fixe permite previziuni mai exacte a  timpului necesar pentru punerea în 
aplicare a modificărilor de sistem (și de recuperare) din care rezultă schimbări  
mai ușoare, mai rapide. Utilizând cablarea fixă, schimbări respective introduc un 
risc mai mic și permit îmbunătățirea funcționării sistemului în ansamblu. 
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 Figura 7: Infrastructura unei cablari structurate: proiectarea (setup) si cresterea 
(growth) (Sursa: EN 50600-2-4) 
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Clase disponibile și arhitecturi de cablu rezultate 

Deși EN 50600-2-4 definește mai multe tipuri de cablare, în funcție de utilizarea  
cablării, această lucrare acoperă doar cablările de telecomunicații pentru  sala de 
calculatoare, spatiul unui data center unde sunt gazduite toate elementele in 
functiune pentru functia de IT a unui data center. 

Figura 8: Cerintele cablarii pe diferite spatii ale unui data center precum si 

clasele disponibile (Sursa: EN 50600-2-4) 
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Practic, cablarea în sala de calculatoare a unui data center poate fi de 2 tipuri: 

• Cablare în cadrul unui cabinet (intra-cabinet ) sau între două cabinete direct 
unul lângă celălalt (adiacent-cabinet) 

• Cablare între cabinete (Inter-Cabinet) 

Aceste două tipuri de cablare pentru camera calculatoarelor sunt definite pentru 
toate cele patru clase de disponibilitate. În timp ce intra-cabinet si adiacent-
cabinet poate fi întotdeauna proiectat în funcție de clasa 1 (independent din 
clasa de disponibilitate DC), cablajul inter-cabinet  în sala de calculatoare trebuie 
să urmeze diferite arhitecturi de cablare în conformitate cu clasa de 
disponibilitate DC, așa cum sunt definite în figura 8 

Cablare Clasa 1 

Cablarea structurata pentru disponibilitate clasa 1 folosește fie o conexiune 
punct-la-punct (de exemplu, cabluri de echipamente) pentru canalul de 
transmisie (a se vedea figura 9) sau o infrastructura de cablare fixă într-o singură 
legătură (pathcord), configurare conform EN 50173-5 cu singur furnizor de 
servicii de telecomunicatii, după cum se arată în figura 10. 

Figure 9: Telecommunications 
Cabling Class 1 using direct 
attached cords (Source: EN 
50600-2-4) 

TELECOMMUNICATIONS PROVIDER A

CLASS 1

DATA CENTER ///  DATA CENTER CABLING SOLUTIONS www.kronect.ro

http://www.kronect.ro


Cablare Clasa 2 

Cablarea structurată pentru Clasa 2 utilizează o infrastructură de cablare fixă (de 
exemplu, în conformitate cu EN 50173-5 sau specifică aplicației) definit în 
subsisteme de cablare este EN 50173-5, cu un singur traseu arhitectural cu 
redundanță pe IEV cum se arată în figura 11. În plus, toate cerințele din figura 14 
trebuie să fie îndeplinite. 

Cablare Clasa 3 

Cablarea structurată clasa 3 trebuie să utilizeze o infrastructură de cablare fixă 
(de exemplu, în funcție de EN 50173-5 sau specifică aplicației) în subsisteme de 
cablare definite în EN 50173-5, cu o configurație redundantă multi-cale folosind 
diverse căi fizice, după cum se arată în figura 12. În plus, toate cerințele din 
figura 14 trebuie să fie îndeplinite. 
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Cablare Clasa 4 

Cablarea structurată de clasa 4 folosește o infrastructură de cablare fixă (de 
exemplu, în conformitate cu EN 50173-5 sau specifică aplicației) în subsisteme 
de cablare definite în EN 50173-5 cu o configurație redundantă multi-cale, 
folosind căi fizice diverse și redundante în  zone de distribuție așa cum se arată 
în figura 13. În plus, toate cerințele din figura 14 trebuie să fie îndeplinite. 

Specificatii  si cerinte ale claselor de cablare 

Figura de mai jos rezumă toate cerințele pentru clasele de cablare in camera 
tehnică.  Aceste cerinţe trebuie să fie aplicate pentru a indeplini criteriile clasei 
selectate 
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Un 
patchcord
Un singur 
patchway
Mai multi 
provideri
Un singur 
ENI

Neaparat

- Management de 
cabluri pe spate
- Management 
lateral de 
patchcord-uri
- 
Recomandat:Cab
inete Cross-
Connect/rame/
rack-uri minim 
800 latime 

Optional N/A

CLASA 3
EN 50173-5 
sau aplicatii 

specifice
Cabluri Pre-
terminate

Multi 
patchcord-
uri
Diverse 
patchway
Mai multi 
provideri
ENI duble

Neaparat

- Management de 
cabluri pe spate
- Management 
lateral de 
patchcord-uri 
Recomandat:Cab
inete Cross-
Connect/rame/
rack-uri minim 
800 latime 
- Controlul razei 
de curbura   
- Sustinator 
patch-uri cu 
protectia razei de 
curbura

Neaparat

- capacitate 
suficienta de 
raspuns la 
nivel maxim 
de incarcare
- 
Capabilitate 
de 
depozitare 
controlata
- Controlul 
razei de 
curbura

CLASA 4
EN 50173-5 
sau aplicatii 

specifice
Cabluri Pre-
terminate

Multi 
patchcord-
uri
Diverse 
patchway
Mai multi 
provideri
ENI duble
Zona de 
distributie 
redundanta

Neaparat

- Management de 
cabluri pe spate
- Management 
lateral de 
patchcord-uri 
Recomandat:Cab
inete Cross-
Connect/rame/
rack-uri minim 
800 latime 
- Controlul razei 
de curbura   
- Sustinator 
patch-uri cu 
protectia razei de 
curbura

Neaparat

- capacitate 
suficienta de 
raspuns la 
nivel maxim 
de incarcare
- 
Capabilitate 
de 
depozitare 
controlata
- Controlul 
razei de 
curbura
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Pentru a permite miscări rapide, adăugări și schimbări, ca legături centrale și 
locale /locații de cross-connect din MD și ZD, conform cu  Figura 15: 

 

Figura 15: Mutari, adaugiri si schimbari folosind Cross-Connects 
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Folosind un Cross-Connect, de exemplu, în distribuția principală a unui data-
center  (așa cum este prezentat în figura 16) rezultă canale de transmisie  
constituite din mai mult de un subsistem de cablare, ceea ce necesită utilizarea 
de soluții de cablare de înaltă performanță care pot sustine toate aplicațiile care 
sunt destinate a fi utilizate. In plus, numărul de conexiuni și lungimea totală a 
canalului trebuie să fie luate în considerare. 

Figura 16: Cablajul Camera Computerelor folosind Cross-Connects 

Pentru clasele 3 si 4 folosirea sistemului de cablare preterminat este de preferat 
din următoarele motive: 

- Terminarea in site este impracticabila si nerecomandată 

- Necesitatile operationale impun ca timpul de executie sa fie minimizat  ( de 
exemplu cablarea trebuie sa poata fi utilizată cât mai repede posibil) 
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- măsurile de securitate impun reducerea prezentei unei terte părti în data-
center 

Cerințe pentru Cabinete, Rackuri & Rame 

În plus față de cerințele de cablare, cross-connect și rute de cablare, 
EN50600-2-4 definește de asemenea, cerințele pentru alte dulapuri, rack-uri  
sau rame din sala de calculatoare. 

Cerințe generale 

Cabinetii și rackurile trebuie să fie astfel alese încât să poată oferi: 

• 	 Posibilitatea dezvoltării pentru tehnologiile viitoare, și necesităti de 
capacitate ale data-center 

• 	 Management adecvat al cablurilor si asigurarea functionala a razei de 
curbura necesară; 

•	 Capacitate de  ventilație adecvată și răcire pentru echipamentele pe care le 
gazduiesc  (a se vedea EN 50600-2-3) 

Cabinetii, rackurile  și ramele  trebuie să fie prevăzute cu accesorii necesare 
prinderii și managementului cablurilor folosite. 

Cerințe pentru Dimensiuni 

Lățimea minimă a cabinetelor / rackurilor folosite pentru echipamente trebuie să 
facă față cerințelor actuale și viitoare de gestionare a cablurilor. Se recomandă o 
lățime de minim 0,8 m. 

Adâncimea minimă a cabinetelor / rackurilor folosite pentru echipamente trebuie 
să asigure dimensiunile necesare pentru echipamentele actuale si viitoare . Se 
recomandă o adâncime de 1,2 m. 
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Cabinetii și rackurile nu trebuie să fie amplasate sub sisteme de conducte 
(existand riscuri de rupere sau formare de condens pe zona respectiva ), cu 
excepția sistemelor de conducte utilizate pentru sistemele de răcire și de stingere 
a incendiilor .. 

Recomandări pentru Managementul prin cablu 

Următoarele metode de gestionare a cablurilor trebuie să fie luate în considerare: 

1. Pentru sistemele de joasă densitate, ar trebui să existe o unitate rack de 
management de cablu orizontal a pentru fiecare unitate de terminatii.  

2. Pentru aplicații de înaltă densitate, sistemele  orizontale de gestionare a 
cablurilor care necesită folosirea de unități ar trebui să fie înlocuite cu o solutie de 
management ce nu ocupa unitati in rack. 

3. Spatiul necesar  managementului  de cabluri  pe verticala , în cabineti  ar 
trebui să fie de două ori sectiunea  cablurilor care urmează să fie instalate  în 
cazul în care cabinetele / rackurile  sunt la capacitate maximă. 

4. Cabinetele trebuie sa asigure spatiu suplimentar, atât pe latime cât si in 
adancime astfel incat sa se poate realiza un management adecvat al cablarii.   

5. Pentru a exita mixarea fluxurilor de aer cald-rece, se vor monta panouri false in 
pozitiile nefolosite din cabinet/rack. 

Recomandări pentru Cablare aeriana  

Utilizarea cablării structurate aeriene s-a dovedit a fi o solutie buna prin 
îmbunatatirea eficientei racirii, in cazul in care plafonul spatiului permite folosirea 
ei. Astfel se reduce semnificativ pierderea fluxului de racire, generat de paturile 
de cablu sau obstructionarea caii de aer de sub podele, in cazul cablarilor 
folosite sub podea. 
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REZUMAT 

EN 50600-2-4 este o parte dintr-o nouă serie de standarde  europene  care se 
presupune a fi noul “go-to" Normativ pentru proiectarea de DC și cablare structurată. 
Acesta este axat în principal pe orientarea generală în alegerea clasei unui data center 
din EN 50600-1, cu definirea exactă a cablării corespunzatoare. 

Cu un puternic accent pe migrație și dezvoltare, EN 50600-2-4 pune cablarea 
structurată fixă pe primul loc în alegerea unei solutii pentru data center. Utilizarea 
obligatorie a cross-connect  în MD, ID și ZD (clasele de cablare 3 și 4) și specificațiile  
detaliate pentru acestea se bazează pe cele mai bune practici din ultimii 15 ani în 
proiectarea cablării structurate pentru un data center. 

Cerintele și recomandarile pentru cabineti/rackuri/rame , management de cablu sau 
sistemele de paturi de cable, completeaza setul de specificații de ultimă oră necesare 
proiectării unui data center. 

-   
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