TOWERCOM
DATACENTRUM
Viac ako 60 rokov skúseností
Spoločnosť Towercom, a. s. poskytuje prenájom technologických priestorov Datacentra pre
umiestnenie, prevádzkovanie a dohľadovanie IT technológií. Jedinečná poloha a samostatný
charakter objektu televízneho vysielača Kamzík umožňuje široké možnosti konektivity
prostredníctvom vzdušného mikrovlnného prepojenia, či konektivitu na báze optických vlákien
minimálne od dvoch nezávislých operátorov, čo maximálne zefektívni prístup a využitie kapacity
Datacentra.

Architektúra
priestory televízneho vysielača
Kamzík v Bratislave
objekt situovaný
v nezáplavovej zóne
480 m2 technologického
priestoru
zdvojená podlaha s nosnosťou
1 000 kg/m2 (5 kN) a svetlou
výškou pod podlahou 40 cm

ISO certifikácia
Towercom, a. s. má certifikovaný
integrovaný manažérsky systém podľa
noriem:
riadenie kvality STN EN ISO 9001
riadenie ochrany STN EN ISO 14001
riadenie informačnej bezpečnosti
STN ISO/IEC 27001

Bezpečnosť
nepretržitý 24/7 bezpečnostný
monitoring NMC a strážna služba
elektronický zabezpečovací,
kamerový a vstupný systém
vybavenosť automatickými
detekčnými systémami na
prítomnosť dymu, ohňa, vody či
prachu
stabilný hasiaci systém bez
poškodenia IT technológie

Flexibilita
ponúkame komplexné
riešenie a poradenstvo na
základe vašich požiadaviek
prispôsobujeme sa dynamike
vašej spoločnosti
zabezpečíme vám podľa
požiadaviek prípravu
priestoru podľa presných
špecifikácií

www.towercom.sk

Prečo Towercom?
Towercom Datacentrum klientom ponúka priestory spĺňajúce podmienky
certifikácie TIER III, ktoré sú svojou výbornou polohou a redundantnosťou
pripojenia s nadštandardným energetickým zálohovaním napájania vhodné pre
umiestnenie klientskej infraštruktúry, zálohovacích systémov, či systémov
vyžadujúcich vysoký stupeň zabezpečenia, flexibility a spoľahlivosti.

Komplexné služby

Efektivita

Konektivita

Ponúkame profesionálne
technologické riešenie pre vaše
projekty ako aj služby:
- prenájom plochy (aj oddelenej
klietkou)
- rackhousing (možnosť si
prenajať ¼, ½ alebo aj celý rack)
- Serverhousing

Využívanie Towercom Datacentra
pomáha znižovať náklady vašej
spoločnosti na budovy, priestory,
technológie, chladenie a záložné
zdroje.

Pripojenie k dvom nezávislým
optickým sieťam s výhľadom
na doplnenie ďalších
pripojení cez vlastnú optickú
sieť Towercom spájajúcu
Datacentrum s mestskou
optickou sieťou v Bratislave, je
možné spojenie s významnými
komunikačnými bodmi.

Smart hands a outsourcing
dohľadového centra NMC 24/7
podľa potrieb zákazníkov.

Technologické parametre

Napájanie
Napájanie je zabezpečené
dvoma transformátormi, každý
s výkonom 1250 kVA, pracujúcimi
v režime N+1.
zabezpečenie napájania
energocentrálou NZ2®
Phoenix Zeppelin
záložné napájanie
prostredníctvom rotačných
UPS zdrojov počas štartu
energocentrály

Chladenie
a klimatizácia
Chladenie zabezpečujeme
pomocou klimatizačných
jednotiek EMERSON.
regulovaná teplota 22°C +/- 3°C
vlhkosť 50 % +/- 10
systém studených a teplých
uličiek
filtrácia G-4

Hasiaci
systém
Hasenie je zabezpečené
systémami INERGEN®
optickodymové detektory
v podhľade priestoru
a v zdvojenej podlahe
optická a akustická
signalizácia pre bezpečnosť
osôb v priestore
všetky informácie o stave
SHZ sú vyvedené
na centrálny dohľad

Radi pre vás navrhneme riešenie na mieru.
Towercom, a. s.
Cesta na Kamzík 14, Bratislava
Tel.: +421 2 4922 0111, E-mail: info@towercom.sk, www.towercom.sk

