
RackHousingDX  
Služba RackHousingDX společnosti SafeDX nabízí nejvyšší míru dostupnosti a řízení vašeho 

hardware uvnitř nejmodernějšího bezpečného datového centra úrovně Tier III v Praze, České 

republice, v srdci Evropy. Naši zákazníci mají k dispozici špičkové možnosti konektivity včetně 

neměřeného provozu, připojení k hlavním internetovým uzlům a také možnost zavedení 

dedikované bezpečné linky mezi vlastními prostory a datovým centrem SafeDX.

Benefity
• Bezpečné a moderní datové centrum úrovně Tier III

• Datové centrum ohleduplné k životnímu prostředí (energetická efektivita – PUE 1,35)

•  Vysokorychlostní, redundantní konektivita do NIX (Neutral Internet eXchange), nezávislá na 

konkrétním poskytovateli

• Fyzický a vzdálený přístup k vybavení s dostupností 24/7

• Partnerská datová centra v Praze i mimo Prahu

• Spolehlivé datové připojení

• Fyzické oddělení od ostatních zákazníků – dle dohody

• Až 12 kW na rack

• Možnost technické podpory v lokalitě datového centra (remote hands) s dostupností 8/5

Možnosti konektivity
• Neměřený internetový provoz přes 250 Mbps linku

• Neměřený internetový provoz přes 500 Mbps linku

• Neměřený internetový provoz přes 1 Gbps linku

• Bez připojení k internetu

• Možnost dedikované bezpečné linky



Prosím neváhejte nás kontaktovat,
rádi vám poskytneme další informace a konkrétní nabídku.

Nadstandardní bezpečnost
•  Uzamykatelné racky 48U Conteg RSF

• Nepřetržité fyzické zabezpečení budovy

• Bezpečnostní kamerový systém

•  Elektronická a biometrická kontrola přístupu u 

vstupu do datového centra

• Bezpečnostní zóny s kontrolovaným přístupem

•  Systém elektronické požární ochrany a optické 

detektory kouře

• Hasicí systém na bázi inertního plynu

Možnosti rack housingu
• Rack – uzamykatelný rack 48U Conteg RSF

•  Buňka (POD) – uzamykatelná 16 x 48U  

studená ulička s racky

•  Data Room – celý datový sál s kapacitou  

až 48 x 48U racků

Přednosti datového centra
• Dobře dostupná lokalita, parkování přímo v areálu

•  Technická dílna s přímou Ethernet linkou  

do datového sálu

•  Místnost na rozbalení a přípravu technického  

vybavení

RackHousingDX zahrnuje
•   Pronájem Racku, PODu nebo Data Roomu,  

včetně kabeláže datového centra

•   Prostředí klimatizovaného datového centra  

úrovně Tier III s ostrahou

• 24/7 přístup k vašemu technickému vybavení

• Přístup k elektrickému napájení

• Připojení k NIX (Neutral Internet eXchange)

• Rozvodné jednotky (PDU) pro každý rack

• 99.982% dostupnost

• Základní měsíční zpráva o kvalitě služeb

Další služby
•   Konektivita v rámci datového centra

• Volitelná certifikace PCI DSS

•  Remote hands – služby podpory technického  

týmu v lokalitě datového centra

• Dedikované redundantní datové připojení
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