Atman Data Center
Warsaw-1
Технічні дані центра обробки даних

Atman Data Center Warsaw-1 (WAW-1) - це кампус,
що нараховує 11 будівель, розташований на території
найбільшого бізнес-центру Центральної та Східної Європи.
Він відповідає вимогам безпеки, доступності
й масштабованості найвибагливіших клієнтів
і державних установ.
Завдяки своєму потенціалу колокації, бездоганному
зв’язку й точки обміну Інтернет-трафіком (вузол доступу
Thinx IX) кампус Atman DC WAW-1 сприяє необмеженому
розвитку як глобальних, гіпермасштабних,
так і локальних, не таких масштабних підприємств.

Atman Data Center Warsaw-1
Польща, Варшава,
вул. Grochowska 21a

6800 кв. м IT-простору
57 МВт
100 % часу для роботи (uptime)
Відсутність монополії операторів зв’язку (carrier-neutral)
Широкі можливості підключення
Багатохмарний підхід
Можливості комплексної персоналізації
Цілодобова охорона безпеки й технічна підтримка

ПОТУЖНОСТІ Й МІСЦЕРОЗТАШУВАННЯ
Загальна площа: 12 428 кв. м
Оснащення: під ключ і на замовлення
Навантаження на підлогу: 1500 кг/кв. м, можливість регулювати
несну здатність підлоги для великих навантажень
Розвантаження: пандуси, вантажні ліфти
7,5 км від центру Варшави
8,5 км від залізничної станції
12,9 км від Варшавського аеропорта ім. Фридерика Шопена

ПІДКЛЮЧЕННЯ
Нейтральноcть - приблизно 20 операторів зв’язку на об’єкті
Власна мережа FO та IX
Різноманітні й резервні оптоволоконні кабелі
MMR
Служби:
Internet Connect
Metro Connect
DC Poland Connect
Cloud Connect
Cross Connect
IX Peering
Tier 1 Transit
WAN Connect
Fiber Connect
Broadband Internet

ПОТУЖНІСТЬ
57 МВт
Надмірність за схемою 2N
100 % документально засвідченого часу роботи за останні 10 років
Доступність живлення, гарантована за договором SLA - 99,999 %
Щільність до 10 кВт/стійка. Вищі показники щільності за запитом
16 дизельних генераторних установок

БЕЗПЕКА
Система CCTV всередині й ззовні
Система обмеження доступу
Система виявлення вторгнень
Співробітники служби безпеки стежать за приміщеннями
цілодобово
Індивідуальні системи безпеки за запитом

СЕРТИФІКАТИ Й ВІДПОВІДНІСТЬ
НОРМАТИВНИМ ВИМОГАМ
ISO 9001:2015 - управління якістю
ISO/IEC 27001:2013 - управління інформаційною безпекою
EPI-DCOS рівня 4 для операцій, процедур
і технічного обслуговування центру даних
Учасник і прихильник Європейського кодексу поведінки
з енергоефективності в центрах обробки даних
Відповідність вимогам Tier III+

КОНДИЦІОНУВАННЯ ПОВІТРЯ
Системи прецизійного кондиціонування повітря
із надмірністю за схемою N+1
Система прецизійного кондиціонування повітря
Температура: 18-27 °C
Відносна вологість: 30–70 %
Розташування: гарячі/холодні проходи

ПРОТИПОЖЕЖНИЙ ЗАХИСТ
Система виявлення пожежі
Газова система пожежогасіння (Inergen)
Окремі пожежні зони зі 120-хвилинною
вогнестійкістю

ПОСЛУГИ
Розміщення серверів за схемою n × 1U
Окремі блоки
Окремі серверні зали
Виділені центри обробки даних
Дистанційне управління в ручному режимі:
цілодобова підтримка інженерів на місці

Зв’яжіться з нами або завітайте
до нас, щоб переконатися
в якості наших послуг
Atman sp. z o.o.
Grochowska 21a
04-186 Warsaw
Poland (Польща)
+48 22 5156 800

datacenterpoland.com

