DATOVÉ
CENTRUM

V BRNĚ NA PURKYŇCE
NOVINKA V BRNĚ
Nabízíme využití moderního datového centra v brněnském
Králově Poli. Služba je ideální pro firmy na severu Brna
i z širšího okolí. Od podzimu 2022 máme volné kapacity!
Pokud potřebujete bezpečné úložiště pro své servery
a jejich profesionální údržbu, ozvěte se nám.

		40 RACKŮ

		NAPÁJENÍ

		CHLAZENÍ

V rámci server housingu v našem
data centru umožníme umístění
od 1U/T až po celý rack.

K napájení využíváme dvě
nezávislé napájecí větve.
Jejich konfiguraci umíme také
přizpůsobit konkrétním potřebám
zákazníka.

Rackové stojany chladíme
v systému uzavřených
studených uliček.

		UPS
		 + BATERIE

		 DIESEL 			
		GENERÁTOR

Samozřejmostí je systém
záložního napájení pro případ
výpadku elektrické energie.

Pravidelně provádíme zátěžové
testy našich generátorů
a testujeme jejich odolnost
pro případ výpadku elektřiny.

Diesel agregát zálohuje celý areál.

		SHZ
Technologické sály hlídá
automatický systém stabilního
hasícího zařízení. Hořet mohou
maximálně vaše termíny, servery
jsou vždy v naprostém bezpečí.

DATOVÉ CENTRUM

NAPÁJENÍ
	dvě nezávislé napájecí větve
230 V/400 V AC
	vlastní měření a jištění
napájecích větví
	zálohování napájecích větví
jednotkou centrální UPS
	napájecí větve na míru
konkrétnímu zákazníkovi

ZABEZPEČENÍ
	vstupy do datacentra
monitorovány kamerovým
systémem CCTV
	uchovávání záznamů 30 dní zpět
	centrální dohledové centrum
s monitorovacím pultem
	elektronické zabezpečení budovy
systémem EZS, napojené
na centrální dohledový pult

Purkyňova 99, 97a, 97b
612 00 Brno-Královo Pole

+420 605 213 714

CHLAZENÍ

KONEKTIVITA

	datové sály s konstantní teplotou
(23–27 oC)

	připojení přes páteřní síť

	relativní vlhkost v rozmezí
30–70 %

	kapacita připojení 6 x 10 Gbps

	systém uzavřených studených
uliček pro chlazení stojanů
	záložní napájení chladícího
systému

PROTIPOŽÁRNÍ
SYSTÉM
	automatický systém pro detekci
a hašení požáru
	citlivá protipožární čidla systému
elektronické požární signalizace
	napojení na centrální pult
dohledového centra
	automatický systém stabilního
hasicího zařízení (SHZ)
ekologickým plynem

	dvě linky v kruhové topologii
	internetová konektivita
od nejvýznamnějších
telekomunikačních operátorů

ÚDRŽBA
	pravidelné bezpečnostní
a kontrolní revize
	pravidelné zátěžové testy
diesel generátorů i jednotek
UPS
	pravidelné testy odolnosti při
výpadku elektrické energie
	pravidelné revize rozvodné
soustavy, protipožárního
i hasícího systému
a klimatizačních a zvlhčovacích
jednotek

