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SafeDX Datové centrum v Praze
Klíčové vlastnosti

Ochrana proti požáru

Bezpečnost budovy

Chlazení

• Umístění: Praha, Česká republika

• Systém elektronické požární ochrany

•B
 ezpečnostní perimetr – 3,3m vysoký plot s ostnatým

• N+1 redundance

• Postavené dle standardu TIA942/Tier III

• Optická/teplotní požární čidla

• Bezpečnost RC3 dle normy EN 1627:2011

• Rozdělení do 6 požárních úseků a 8 hasících úseků

•B
 ezpečnostní kamerový systém sleduje vnitřek i vnějšek budovy

• Relativní vlhkost: 40–70 %

• Celková kapacita: až 200 racků

• Laserové sací detektory kouře

•D
 veře oddělení jsou zajištěné pomocí PIN kódu a čteček

• Teplota: 20–24 °C

• 4 nezávislé datové sály
• 12 PODů/buněk (studených uliček)

• Stabilní hasící systém na bázi inertního plynu
• 60minutová protipožární odolnost každého úseku

• Nosnost podlahy: 2000 kg/1 m2

drátem a infračervenými čidly

• Dvojité podlahy a kryté studené uličky

biometrických údajů

• Energetický výkon jednotek až 12 kW/rack

• Systémy pro zjištění nepovoleného vstupu

• Vybavení pro režim volného chlazení

• 24/7 fyzická ochrana profesionální bezpečnostní agenturou

•V
 olné chlazení během dnů s nižšími
vnějšími teplotami

• Budova je ohleduplná k životnímu prostředí
(energetická efektivita – PUE 1,35)
• 99,982% plánovaná dostupnost

Výhody
• Parkování v areálu
• Technická dílna s přímou Ethernet linkou
do datového sálu

Zdroj napájení

• Místnost na rozbalení a přípravu technického vybavení

• Multi-Feed – čtyři nezávislé větve napájecích
zdrojů s oddělenými zdroji nepřerušovaného
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napájení (UPS) a dieselovými agregáty k zajištění
nepřerušeného provozu
• Přidělený výkon celkem 3 MW
• Datové centrum má přívod proudu ze dvou směrů
• Až 4 1250 kVA transformátory
• Výkon zdrojů nepřerušovaného napětí (UPS)
až 4x 600 kW
• Až 4 1206 kVA záložní generátory zajišťující

Datové připojení
• Redundantní optické připojení od společností CETIN, ČDT, T-Mobile,
Vodafone a Dial Telecom
• Dva nezávislé uzly internetového připojení – CeColo a TTC
• IP interconnect zajištěn službami společností COGENT a CETIN
• Připojení datového centra je vybaveno ochranou proti DDoS útokům
• Nezávislost na konkrétním poskytovateli připojení

12 hodin provozu pro celé datové centrum

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

SafeDX s.r.o.
K Žižkovu 813/2, 190 00 Praha 9, Czech Republic
https://cz.linkedin.com/company/safedx-s-r-oinfo@safedx.eu
www.safedx.eu

