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Richtlijn computerruimtes en datacenters uitgebreid met
overspanningsbeveiliging

NPR 5313 wordt Europese norm
NEN-EN 50600
Begin dit jaar heeft NEN de eerste Nederlandse praktijkrichtlijn (NPR) voor de elektrotechnische
installaties in datacenters en computerruimtes gepubliceerd. Zeven jaar is aan deze NPR 5313 
gewerkt. Maar nu ligt er dan ook een belangwekkend document, vertelt voorzitter Jeffrey Gadellaa
van de betreffende normcommissie bij NEN. De Nederlandse NPR 5313 wordt namelijk de belangrijkste
grondslag voor de eerste echte internationale norm voor computerruimtes en datacenters. Dat wordt
NEN-EN 50600, waarover alle landen van Europa onlangs overeenstemming hebben bereikt.

“Hiermee blijkt maar weer eens hoe belangrijk de deelname

Bliksem en overspanning

van het Nederlandse bedrijfsleven aan het internationale

Bij al deze innovatieve technieken spelen ICT, en daarmee

normalisatieproces blijft”, voegt Gadellaa daaraan toe.

dus computerruimtes en datacenters, een integrale en

“Zeker als het gaat om innovatieve techniek.”

cruciale rol. Daarom vormt de NPR 5313 als Nederlandse

Andere voorbeelden hiervan zijn smart grids, e-mobility,

richtlijn niet alleen de basis voor een Europese norm op

pv-techniek, elektriciteit uit wind op zee, cyber security,

dit gebied. Hij wordt ook al weer uitgebreid met enkele

en industriële plus infrastructurele veiligheid. Ook bij de

aanvullingen, om te beginnen op het gebied van bliksem-

internationale normalisatie van al deze innovatieve elektro-

en overspanningsbeveiliging. Want juist op dat gebied zijn

techniek speelt Nederland een prominente rol, zo stond te

datacenters en computerruimtes het meest kwetsbaar.

lezen in voorgaande edities van Mag1010.

En daarover blijkt nu al meer behoefte aan duidelijkheid
te bestaan. Vooral bij de opdrachtgevers, eigenaren en
beheerders van datacenters en computerruimtes, waarop de

“Voor de nieuwe risicoklasse-indeling hebben we gekozen
omdat bedrijven lang niet altijd meer eigenaar zijn van het
gebouw waarin ze zijn gevestigd”

NPR 5313 is gericht.
“Wij zien in onze dagelijkse praktijk dat hier door opdrachtgevers en beheerders nog heel verschillend mee wordt
gegaan”, zegt Ed Pols van Van der Heide Bliksembeveiliging.
Hij is lid van de normcommissie bliksem- en overspan-
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Gadellaa: “Die voortrekkersrol is van groot belang voor onze

ningsbeveiliging bij NEN. Jeffrey Gadellaa is voorzitter van

internationale positie als kenniseconomie. Daarin moeten

de normcommissie voor computerruimtes en datacenters en

we ook als Nederlands bedrijfsleven blijven investeren.

werkt in het dagelijks leven als specialist integrale datacen-

Want zonder normen kunnen innovaties niet breed en met

ters bij Croon Elektrotechniek en Wolter & Dros.

voldoende rendement worden toegepast.”

Hij signaleert hetzelfde als Pols.
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Bij alle innovatieve technieken spelen computerruimtes en datacenters een integrale en cruciale rol. Daarom wordt de NPR 5313 voor de technische
infrastructuur in dergelijke ruimtes verder uitgebreid, om te beginnen met aanwijzingen op het gebied van bliksem- en overspanningsbeveiliging.
De echt grote datacenters hebben hun bliksem- en over-

afgeleide blikseminslag in het eigen gebouw of ergens in

spanningsbeveiliging doorgaans wel voor elkaar, stellen

de buurt toch zomaar ontregeld raken. En dan ligt het hele

beiden. Maar bedrijven met andere kernactiviteiten hebben

bedrijf plat.

nog lang niet allemaal in de gaten dat de ICT de afgelopen
decennia stapje voor stapje steeds crucialer is geworden

Mede hierom is door de normcommissie NEC 81 voor

voor hun bedrijfsvoering. De eigen computerruimtes in het

bliksem- en overspanningsbeveiliging de tien jaar oude

gebouw zijn steeds verder uitgebreid en volgestapeld met

Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 8110 over dit onderwerp

aangesloten apparatuur. Maar die kan zelfs door een goed

geheel vernieuwd. En ook normcommissie NEC 381888
heeft besloten de NPR 5313 voor computerruimtes en
datacenters uit te breiden met een aanvulling op dit punt.

Computerruimtes in gebouwen zijn de afgelopen jaren
steeds verder volgestapeld met aangesloten apparatuur.

NPR 8110

Maar die kan, zelfs door een goed afgeleide blikseminslag

Eerst meer over de nieuwe NPR 8110. De vraag naar

ergens in de buurt, toch zomaar ontregeld raken. En dan

adequate beveiligingen tegen overspanningspieken is de

ligt het hele bedrijf plat.

laatste jaren sterk toegenomen. Dit onder meer door de
snelle groei van de hoeveelheid gevoelige elektronische
apparatuur en kritische ICT-installaties, die hierdoor al snel
ontregeld kunnen raken. Ed Pols:
“Dat was voor ons reden om de risicoklasseindeling voor
overspanningsbeveiliging zoals vastgelegd in de NPR 8110
aan te passen. Deze NPR sluit aan bij de nieuwe wereldwijde normreeks NEN-EN-IEC 62305, waarin staat hoe een
gecoördineerde en integrale in- en externe bliksem- en over-
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NPR 5313 ‘Computerruimtes en datacenters’
De Nederlandse Praktijkrichtlijn 5313 ‘Computerruimtes en datacenters’
helpt ontwerpers, managers en beheerders van dergelijke ruimtes bij het
nemen van essentiële beslissingen.

• 	‘Eisen en classificatie’ beschrijft de benaderingen en modellen
voor het classificeren van eisen binnen de criteria beschikbaarheid,
beveiliging, duurzaamheid en energie-efficiëntie;

De voornaamste eisen die aan computerruimtes en datacenters worden

• 	‘Generiek ontwerpproces’ gaat onder meer in op het ontwerp van de

gesteld, zijn beschikbaarheid, betrouwbaarheid, beveiliging en energie-

energievoorziening, klimaatbeheersing en bekabelingsinfrastructuur.

efficiëntie. Daarnaast kunnen er aanvullende eisen zijn op het gebied
van bijvoorbeeld duurzaamheid, schaalbaarheid en flexibiliteit. Voor al dit

De overige bladen bestaan uit controlelijsten voor mogelijk te nemen

soort zaken biedt de NPR 5313 praktische handvatten.

maatregelen.

De richtlijn is bedoeld voor verschillende disciplines en biedt onder-

Komend jaar komt er een aanvulling over onder meer bliksem- en

steuning bij het specificeren, bouwen, installeren, inrichten, opleveren,

overspanningsbeveiliging in datacenters en computerruimtes

exploiteren, beheren en onderhouden van faciliteiten en infrastructuren

(lees meer hierover in bijgaand artikel).

voor computerruimtes en datacenters. Bovendien kan op basis van
NPR 5313 een betere vergelijking worden gemaakt tussen bijvoorbeeld

Online

offertes.

NPR 5313 combineert de praktische uitvoering van tientallen normen
die al op computerruimtes en datacenters van toepassing zijn. Omdat

Inhoud

die internationaal altijd in ontwikkeling blijven, zal de praktijkrichtlijn

De inhoud van de eerste versie bevat 23 werkbladen, waaronder:

voortdurend worden uitgebreid met aanvullende gedetailleerde bladen.

• 	‘Algemene informatie’, waarin onder meer naar alle op dit ontwerp

Mede daarom is er ook een online versie van NPR 5313. Daarmee is

van toepassing zijnde specifieke normen wordt verwezen;

altijd de jongste versie digitaal voorhanden.

• 	‘Afspraken over management, organisatie & operatie’, met aandacht
voor bijvoorbeeld het Programma van Eisen (PvE) en het protocol van
oplevering, beheer en onderhoud;

http://www.nen.nl/NEN-Shop/Norm/NPR-53132014-nl.htm

 spanningsbeveiliging voor een gebouw of ander object op
basis van de deze risicoklassen dient te worden ontworpen

en zelfs nabijgelegen gebouwen met zich mee. Daarnaast
kan overspanning door andere oorzaken ontstaan.”

en aangelegd. Bliksem brengt namelijk ook bij een goed afgeleide inslag, overspanningsgolven in de gebouwinstallatie

De NPR 8110 is een hulpmiddel om te komen tot een
afgewogen risico-inschatting en een indicatie van het daarbij
behorende niveau van beveiliging tegen overspanning. Die
beveiliging wordt vervolgens ontworpen en geïnstalleerd
volgens de normen op dat gebied, zoals de genoemde
NEN-EN-IEC 62305-reeks en de NPR 1014 als toelichting
daarop.
De eerste versie van de NPR 8110 was gebaseerd op het
toenmalige Informatieblad 55 van het Nederlands Verbond
voor Verzekeraars. Dit document moest een objectieve norm
worden, die ook werd overeengekomen met alle andere
belanghebbende marktpartijen.
Om de overgang gemakkelijker te maken gaat daar vaak
eerst een Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) aan vooraf.
Het document van de verzekeraars werd vanaf dat moment
niet meer onderhouden.

De NPR 5313 stelt tal van eisen aan computerruimtes en datacenters op het gebied van
continuïteit, veiligheid en energieverbruik. De bliksem- en overspanningsbeveiliging kan

Eén methodiek

modulair worden opgebouwd volgens NEN-EN-IEC 62305.

Intussen is een paar jaar geleden de wereldwijde normreeks 

Mag1010 | 06 | 2014

45

Mag1010
De NPR 5313 is gericht op alle partijen die betrokken
zijn bij het aanbesteden, ontwerpen, installeren,
beheren en onderhouden van de
ICT-voorzieningen.

 voor bliksem- en overspanningsbeveiliging NEN-EN-IEC

Pols: “Voor die indeling hebben we gekozen omdat bedrijven

62305 van kracht geworden. De oude Nederlandse norm op

tegenwoordig lang niet altijd meer eigenaar zijn van het

dit gebied, NEN 1014, werd herschreven tot NPR 1014 als

gebouw waarin ze zijn gevestigd. Het risico van de bliksem-

toelichting op de internationale norm.

inslag is voor de gebouweigenaar, net als de gevolgen van

De inmiddels al weer tien jaar oude NPR 8110 moest niet

de overspanningsgolf die hierdoor in de interne gebouw

alleen hieraan worden aangepast, maar ook aan de sterk

installatie optreedt. Maar het gevolg van de overspanning

veranderde praktijk, vertelt Ed Pols. De grove en fijne risico-

voor de aangesloten apparatuur is voor de eindgebruiker.”

inschatting zijn nu samengevat tot één methodiek met één
bijbehorend puntensysteem. Daarbij wordt onderscheid

Nieuwe NEN-EN-IEC 62305

gemaakt tussen bedrijven en woningen. Bij ondernemingen

De normcommissie waarvan hij lid is werkt overigens

is de gevolgschade van een overspanningsgolf of bliksem

internationaal al weer hard mee aan de vernieuwing van

inslag doorgaans immers veel groter dan voor particulieren.

NEN-EN-IEC 62305, die in 2011 al eens werden bijgewerkt.

Voor de overspanningsbeveiliging zijn er nu vijf risicoklas-

Ed Pols verwacht gezien de snelle ontwikkelingen in

sen. Alleen in de hoogste klasse is er ook sprake van een

techniek, economie en maatschappij ook in de volgende

beveiliging tegen blikseminslag.

editie 2018 weer heel wat veranderingen.

De normcommissies
Normcommissie NEC 381888 ‘Computerruimtes en
datacenters’ bestaat uit deelnemers van:

Normcommissie NEC 81 ‘Bliksem- en overspannings
beveiliging’ bestaat uit deelnemers van:

APAC Airconditioning, Cerios Green, Croon Elektrotechniek, Daetwyler

Schaap Bliksembeveiliging en Ontstoringstechniek, Phoenix Contact,

Cables, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Emerson Network Power,

Hommema Bliksembeveiliging, SBI Connectors, T-Mobile, Dehn + Söhne

Grontmij Nederland, H
 i-Safe Systems, Kannegieter Electronica, ICT

(Conduct Nederland), Transiënt, Uneto-VNI, Van der Heide Groep,

Room, Ivent, Kema Nederland, Lasent, Minkels, Remtech Nederland,

Obo-Bettermann, De Veer Elektrotechnisch Advies- en Opleidingsbureau

Rittal, Strukton Worksphere, Telecitygroup Netherlands, Wagner

en DNV GL Energy & Sustainability.

Nederland, Zentrys en TCN SIG Telehousing Expoitatie.
Neem voor meer informatie contact op met commissiesecretaris

Neem voor meer informatie contact op met commissiesecretaris

Ton van Bergeijk via email ton.vanbergeijk@nen.nl of

Rianne, via email rianne.boek@nen.nl of telefoon 015-2690 194.

telefoon 015 2690 126.
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Hij benadrukt samengevat nog eens:

Jeffrey Gadellaa: “ICT wordt alleen maar belangrijker in

“NPR 8110 is dus geen voorschrift voor het gedetailleerd

tal van industriële, organisatorische en andere bedrijfs-

ontwerpen van de complete en integrale installatie voor

processen. Denk hierbij ook aan de zorg, de overheid, de

in- en externe bliksem- en overspanningsbeveiliging. Dat

bankwereld, en administratieve activiteiten. In de computer

zijn de normen. De risico-indeling in deze NPR is bedoeld

ruimtes en datacenters komen alle installatietechnieken

voor m
 ensen die al kunnen werken met de in de inde-

integraal samen: E, W, ICT en zelfs bouwkunde.”

ling genoemde factoren om te komen tot een evenwichtig
beveiligingsplan. Daarmee gaan de engineers en instal-

Daarop zijn grote aantallen specifieke normen van kracht:

lateurs vervolgens aan de slag volgens NEN-EN-IEC 62305.

“De NPR 5313 vervangt de normen niet, maar verwijst

En de NPR 1014 is een Nederlandse interpretatie daarvan.”

ernaar en legt de verbanden. Deze richtlijn is gericht op opdrachtgevers en al hun bij de ICT betrokken samenwerkende
partijen. De NPR ondersteunt hen bij het samen maken van

“Bliksem brengt, ook bij een goed afgeleide inslag,
overspanningsgolven in de gebouwinstallatie en zelfs
nabijgelegen gebouwen met zich mee. Daarnaast kan
overspanning door andere oorzaken ontstaan”

de juiste keuzes in het hele ontwerp- en realisatieproces:
van planvorming tot ontwerp, installatie, oplevering en
vervolgens ook de bedrijfsvoering en het onderhoud. Dit
document beperkt zich hierbij uitsluitend tot de facilitaire
technische infrastructuur, het strekt zich beslist niet uit over
soft- of hardware.”

NPR 5313

Ook MKB

Terug naar de NPR 5313 voor computerruimtes en data

De beschreven onderwerpen zijn relevant voor het aansturen

centers. Die is gericht op de vele partijen die betrokken

en beheersen van zowel primaire als ondersteunende

zijn bij het aanbesteden, ontwerpen, installeren, beheren

processen in en om datacenters en computerruimtes. In

en onderhouden van deze ICT-voorzieningen. In de eerste

de NPR 5313 worden alle normen die erop van toepassing

aanvulling van de NPR 5313 wordt hen uitgelegd wat het

zijn samen met andere publicaties besproken. Ook kunnen

belang is van overspanningsbeveiliging in een computer-

investeringen in, en kosten en prestaties van computer

ruimte en hoe daarbij de nieuwe NPR 8110 in samenhang

ruimtes en datacenters eenduidig met elkaar worden

met NEN-EN-IEC 62305 wordt toegepast.

vergeleken.
De NPR is niet alleen bedoeld voor grote organisaties,
maar ook voor het MKB. Naast ondersteunende informatie
stelt hij ook eisen op het gebeid van veiligheid, continuïteit
en energieverbruik. Daar bovenop kunnen per specifieke
toepassing aanvullende eisen worden gesteld.
De normcommissie bij NEN onder aanvoering van Gadellaa
is het nationale platform voor normalisatie op het gebied van
computerruimtes en datacenters. De commissie heeft als
doel kennis over - en ervaringen met - dergelijke ruimtes te
delen. Daarbij baseert zij zich op publicaties van Europese
en mondiale normalisatie-instituten, consortia en brancheorganisaties.
“Bij alles wat we daaruit overnemen in de NPR 5313
staan de ongestoorde continuïteit, de beveiliging en de
energie-efficiency van computerruimtes en datacenters
centraal”, zegt de voorzitter. “Vooral voor de beveiliging en
beschikbaarheid is bliksem- en overspanningsbeveiliging

De ICT raakt steeds verder geïntegreerd in de rest van de elektrotechnische installatie. Een

cruciaal. Dus dat onderwerp willen we nu verder uitbouwen

slimme ‘gecoördineerde in- en externe bliksem- en overspanningsbeveiliging’ kan worden

in een eerste aanvulling op de NPR 5313. Daarbij gaan we

gemonitord via het gebouwbeheersysteem.

verwijzen naar de nieuwe NPR 8110, de NPR 1014 en de
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 NEN-EN-IEC 62305-reeks. Dat zijn de documenten voor de

op de richtlijn in ontwikkeling. Want volgend jaar wordt het

specialisten, maar dan weten ook hun opdrachtgevers en

zoals gezegd zelfs een echte Europese norm, en die moet

andere betrokken partijen waarnaar zij kunnen verwijzen.

voortdurend onderhouden worden.”

Ook in hun onderlinge communicatie en overeenkomsten.”

En hier blijft het niet bij. Op mondiaal normalisatieniveau
hebben IEC en ISO een gezamenlijke technische

Mondiaal

commissie opgericht voor de normalisatie van datacenters

Tijdens twee volgeboekte informatiedagen presenteerde

en computerruimtes. Ook daar zal Europa de norm NEN-

NEN deze NPR 5313 eind afgelopen jaar al aan een groot

EN 50600 inbrengen die volgend jaar uit de Nederlandse

en belangstellend publiek. Jeffrey Gadellaa tot slot: “Op

NPR 5313 voortvloeit.

basis van de reacties die we daarna mochten ontvangen,
zijn inmiddels ook alweer verschillende andere aanvullingen

		

n

200.000 blikseminslagen per jaar
In ons land lijkt het weerkundig vrij rustig, maar toch vinden hier 200.000 blikseminsla-

Juridisch sterk

gen per jaar plaats. Die kunnen zwaar lichamelijk letsel en brand in gebouwen veroor-

In Nederland bestaat geen directe wettelijke

zaken. Zelfs als een blikseminslag goed wordt afgeleid kunnen overspanningspieken als

verplichting om deze norm toe te passen. Wel

gevolg daarvan een bedreiging vormen voor de veiligheid.

zijn werkgevers en eigenaren van gebouwen
en installaties wettelijk verplicht te zorgen voor

Dat komt doordat we zowel maatschappelijk

een veilig omgeving voor hun werknemers en

als economisch steeds afhankelijker worden

bezoekers.

van de hoogwaardige installatietechniek in

Het toepassen van de normenreeks NEN-EN-

gebouwen, fabrieken en de infrastructuur.

IEC 62305 is juridisch de sterkste methode

Daarin is veel elektronica ingebouwd. En ook

om aan te tonen aan die wettelijke eisen

zijn er allerlei innovatieve apparaten, machines

te hebben voldaan. Hiertoe wordt de norm

en toestellen boordevol elektronica op aange-

vastgelegd in tekeningen, bestekken en andere

sloten.

overeenkomsten over technische installaties.

Schade en risico’s

Online combinatie

Al die moderne elektronische regel- en

Om het gebruik van de jongste normenreeks

besturingssystemen zijn erg gevoelig voor

gemakkelijker te maken zijn de belangrijkste

overspanningsstromen, niet alleen ten gevolge

delen ervan vertaald in het Nederlands. Hij

van blikseminslag maar ook door andere

is nu door adviseurs en installateurs altijd en

elektrotechnische oorzaken.

overal online te raadplegen, samen met de

Vallen de installaties hierdoor uit, dan kan

Nederlandse praktijkrichtlijnen NPR 1014 en

dat grote economische schade en allerlei

NPR 8110 voor reeds bestaande installaties.

veiligheidsrisico’s met zich meebrengen.

En inclusief de NEN-EN-IEC 62561 voor de te

Zeker wanneer het gaat om kritische veilig-

‘gecoördineerde in- en externe bliksem- en

installeren beveiligingscomponenten.

heids- en beveiligingssystemen. Voorbeelden

overspanningsbeveiliging’. Zo staat het in de

Wie een online abonnement heeft hoeft

hiervan zijn te vinden in fabrieken en zieken-

norm op dit gebied, NEN-EN-IEC 62305. De

wijzigingen en aanpassingen in de normen niet

huizen, hotels en theaters, tunnels en bruggen,

omschrijving geeft al aan hoe ingewikkeld de

meer zelf bij te houden, ze worden automa-

datacenters, verkeersmanagementinstallaties

beveiliging van moderne installaties tegen

tisch door NEN doorgevoerd.

en openbare verlichting.

bliksem- en andere overspanning is.
Maar als het volgens de norm wordt gedaan,
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NEN-EN-IEC 62305

zijn gebouwen en tal van andere objecten

Al die installaties kunnen hier goed tegen

plus alle installaties daarin volgens de jongste

worden beveiligd met een zogeheten

wereldwijde stand der techniek beveiligd.

www.nen.nl/bliksembeveiliging
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