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Flere årtiers erfaring
med datacentre i alle kategorier og med alle fag
DESIGN

Kemp & Lauritzen er en af Danmarks ledende leverandører
af datacentre i alle størrelser og med egne ressourcer. Da
Kemp & Lauritzen begyndte at arbejde med datacentre, hed
de maskinstuer og bestod typisk af ganske få IT-enheder i
et baglokale.
I dag er Kemp & Lauritzen totalleverandør og er med i alle
projektets faser – fra udvikling af tekniske løsninger, drift
og service til vedligehold, hvad enten det drejer som om
små serverrum i mindre virksomheder eller de helt store
virksomheder med flere tusinde ansatte, hvor der er brug
for eget datacenter. I Kemp & Lauritzen er vi desuden en
del af datacenterindustrien og deltager i TIDA -udvalget.
– Vi har årtiers erfaring med datacentre og kan lave alt
fra små serverrum til de helt store datacentre. Vi er en
organisation med mange kerneområder, og det gør at vi kan
tilbyde en samlet løsning via egne ressourcer og med én
projektleder, der koordinerer projektet internt. Vi er nogle af
de mest erfarne spillere på banen i Danmark og tager ansvar
for den komplette løsning, fortæller Martin Hassenkamm,
der er projektchef for datacentre i Kemp & Lauritzen.

Certificeret i design og en stærk
totalleverandør
Kemp & Lauritzen leverer både total- og del-entrepriser
samt ad-hoc projekter. Derudover er vi specialister inden for
energioptimering, hvor en indledende energiscreening hurtig
giver overblik over mulige energiforbedringer og derved
besparelser – typisk med en kort tilbagebetalingstid.

SIKRING

– Vi er leveringsdygtige fra 5 kW til 2 MW. De små løsninger
er lige så vigtige for os som de store. Vi er vilde med
variationerne og har kompetencerne til at drive de helt store
datacentre, men vi har også evnerne til at udvikle og udvide
eksisterende installationer hos vores kunder, siger Martin
Hassenkamm.
Når vi i Kemp & Lauritzen siger, at vi er totalleverandører,
så mener vi det. I fællesskab med vores Uptime Institutecertificerede ingeniører, finder vi den løsning, der passer
bedst til gældende behov. Hvis det er nødvendigt, følger
der en driftstekniker med i aftalen, hvor en eller flere
teknikere er ude i datacentrene som en del af den daglige
drift. Her kan de eksempelvis hjælpe med opsætning af nye
servere eller tage sig af netværk, strøm, køl og overvågning.
Alternativt kan der være brug for ekstra hænder til teknisk
vedligehold et par timer om ugen eller om måneden –
uanset behov, leverer vi den løsning, der passer bedst.
For flere af vores internationale kunder tilbyder vi en
serviceaftale med proaktiv adfærd. I denne aftale medfølger
overvågning, hvis der eksempelvis opstår et problem
med køleløsningen, kan dette spores hurtigt ved hjælp af
overvågning. Denne udsender en digital fejlmelding, så
en køletekniker kan afhjælpe fejlen med det samme, hvis
temperaturen bliver for høj i datacentret.

Eksempler på kompetencer
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Totalleverandør
Datacentre på alt fra få til flere hundrede racks
Serverrumsindretning med racks, kuber, m.v.
Elinstallation, nødstrømsforsyning, m.v.
Køling, downfloor enheder, InRows, chillere og 		
frikølere
Sikring af adgangskontrol og brand
Datakabling, fiber og kobber
Energioptimering med screening
Daglig drift, serviceaftaler, driftsteknikere, m.v.
Ét kontaktpunkt – du får en projektleder, der 		
følger dig hele vejen igennem alle projektets 		
faser

Et marked i udvikling
Samtidig med at datacentermarkedet vokser, udviskes
behovet for mellemsegmentet af datacentre, da de store
internationale spillere agerer host center for de fleste
mindre virksomheder. Det betyder samtidig, at et nyt
område vokser op: Flere og flere får øjnene op for værdien
af at have eget datacenter.

Om Kemp & Lauritzen
Kemp & Lauritzen er landets førende teknikvirksomhed, og
vi tilbyder alt fra daglig service til store tekniske entrepriser
og unikke specialer. Vi består af 2.400 medarbejdere
og har udført tekniske totalløsninger til både private
erhvervsdrivende og offentlige kunder i 140 år.

Datacenter, Aalborg Universitet
Når 3.500 AAU-forskeres data skal sikres, stiller det
store krav til drift, stabilitet og sikkerhed. Det nye
datacenter er installeret af Kemp & Lauritzen, der
har gjort brug af en løsning fra Schneider Electric.
Løsningen er skræddersyet til AAU og kan skaleres med
datamængden.
Datacentret har:
•
•
•
•
•

Et serverrum med dybe racks
Total køleløsning fra Schneider Electric
Redundant strømforsyning
En serverkube med højt til loftet
Ekstra plads til flere servere, så der kan udvides 		
efter behov helt uden driftsforstyrrelser

Alt i alt skaber det høj sikkerhed, hastighed og
stabilitet.

NetBotz
Schneider Electrics overvågningshardware, NetBotz
som kan integreres i datacentrene, så kunden kan
monitorere sit datacenter.
NetBotz fungerer til datacentre af alle størrelser
og giver integreret overvågning, adgangskontrol
og et app-baseret alarmsystem, der kontakter
køleteknikeren, hvis temperaturen stiger.

