Spoločnosť Slovenský plynárenský priemysel, a.s. ponúka na komerčný prenájom
voľné priestory vo svojich dátových centrách v Bratislave a v Nitre. Obe dátové
centrá boli uvedené do prevádzky v roku 2010 a boli budované v súlade so
štandardmi dátových centier kategórie TIER 3.

Súhrnný popis je uvedený nižšie. V prípade záujmu o detailnejšie informácie, budú
tieto sprístupnené záujemcom na základe samostatnej žiadosti.

1. Dátové centrum v areáli SPP v Bratislave, Mlynské Nivy 44
Dátové centrum je lokalizované vo vnútri areálu SPP a.s. Areál je non-stop monitorovaný
a chránený, prístupy do areálu sú kontrolované. Budova Dátového centra je novo postavená
a v prevádzke je od začiatku roka 2010. Má dve nadzemné podlažia a aj prvé nadzemné
podlažie je zvýšené voči okolitému terénu o cca 1,2 m (prevencia pred prípadnými
záplavami). Na tomto podlaží je umiestnená pomocná infraštruktúra. Na druhom podlaží sa
nachádzajú priestory pre umiestnenie samotnej ICT infraštruktúry. Je tu k dispozícii plocha
cca 244 m2 pre umiestnenie 70 ks rackov a priestor pre Testlab s plochou 22 m2 pre
umiestnenie 5 ks rackov . Prepravu ICT zariadení uľahčuje nakladacia/vykladacia rampa na
prvom nadzemnom podlaží, odkiaľ sa môžu zariadenia dopraviť na druhé nadzemné
podlažie nákladným výťahom s požadovanou nosnosťou. Klimatizačné jednotky sú
umiestnené v technologických chodbách, mimo priestorov pre ICT infraštruktúru. Pri údržbe
klimatizačných jednotiek preto netreba vstupovať do ICT priestorov.
Pre napájanie Dátového centra a súvisiacej infraštruktúry sú využité 3 nezávislé zdroje
elektrickej energie:




Vlastná kogeneračná jednotka + transformátor
Motorgenerátor 720 kVA
Vlastný transformátor pre napájanie z verejnej elektrickej siete

Zálohované napájanie ICT technológií je pre každý rack k dispozícii z dvoch nezávislých
vetiev. Priemerný výkon na 1 rack je počítaný na úrovni cca 8 kVA
Chladenie využíva systém „chladnej“ a „teplej“ uličky. Prepojovacie dátové káble (metalické,
optické) môžu byť vedené v špeciálnych roštoch nad rackmi.
Podlaha je zdvojená, antistatická s výškou 950 mm a so zvýšenou únosnosťou 1000 kg/m2
v miestach rackov.
Pre prípad požiaru je inštalované automatické hasiace zariadenie využívajúce hasiaci plyn
FM 200, jednotlivé miestnosti tvoria samostatné požiarne zóny. Pre monitorovanie aktivít
v priestoroch sú v DC inštalované kamery so záznamom. Rovnako sú pred vstupom
nepovolaných osôb miestnosti DC chránené prístupovým systémom, ktorý zároveň eviduje
vstupy.

Celá podporná infraštruktúra, vrátane automatického hasiaceho systému, prístupového
a kamerového systému je pripojená na centrálny monitorovací systém.
Celý areál, kde sa nachádza Dátové centrum,
službou.

je nepretržite chránený bezpečnostnou

Dátové centrum má komunikačné pripojenie optickými káblami.
K dispozícii je na prenájom priestor pre 20 ks rackov v produkčnej miestnosti
a v testlabe pre 2 ks rackov. V prípade požiadavky na viac rackov by bolo možné, po
optimalizácii rozmiestnenia zariadení SPP, uvoľniť priestor pre ďalších 10 – 15 ks
rackov.

2. Dátové centrum v Nitre, Levická 9 (areál SPP)
Budova Dátového centra je lokalizovaná vo vnútri areálu SPP a.s. na Levickej ceste 9, Nitra.
Areál je non-stop monitorovaný a chránený, prístupy do areálu sú kontrolované. Budova
Dátového centra je vytvorená výraznou rekonštrukciou a prispôsobením bývalého skladu.
V prevádzke je od začiatku roka 2010. Má jedno nadzemné podlažie, ktoré je zvýšené voči
okolitému terénu o cca 1,5 m. Na tomto podlaží je umiestnená pomocná infraštruktúra, aj
priestory pre umiestnenie samotnej ICT infraštruktúry. Celkovo je pre umiestnenie ICT
infraštruktúry k dispozícii plocha cca 152 m2 pre umiestnenie 31 ks rackov. Prepravu ICT
zariadení uľahčuje nakladacia/vykladacia rampa. Klimatizačné jednotky sú umiestnené vo
vnútri jednotlivých miestností spolu s ICT infraštruktúrou. Vonkajšie jednotky klimatizácie sú
na vonkajšej strane budovy.
Pre napájanie Záložného Dátového centra a súvisiacej infraštruktúry sú využité nezávislé
zdroje elektrickej energie:




Pripojenie na verejnú elektrickú sieť
Motorgenerátor 250 kVA (umiestnený v samostatnom kontejneri vedľa budovy)
Je možnosť dobudovať pripojenie na druhý transformátor verejnej elektrickej siete (v
blízkosti areálu) pre získanie ďalšieho nezávislého zdroja

Zálohované napájanie (s UPS) pre ICT technológie je k dispozícii pre každý rack z dvoch
nezávislých vetiev.
Chladenie využíva systém „chladnej“ a „teplej“ uličky. Prepojovacie dátové káble (metalické,
optické) môžu byť vedené v špeciálnych roštoch nad rackmi.
Podlaha je zdvojená, antistatická s výškou 500 mm a so zvýšenou únosnosťou 1 000 kg/m2,
v miestach rackov.
Pre prípad požiaru je inštalované automatické hasiace zariadenie. Pre monitorovanie aktivít
v priestoroch sú v DC inštalované kamery so záznamom. Rovnako sú miestnosti chránené
prístupovým systémom pred vstupom nepovolaných osôb. Celá podporná infraštruktúra,
vrátane automatického hasiaceho systému, prístupového a kamerového systému je

pripojená na centrálny monitorovací systém. Areál, kde sa nachádza Dátové centrum, je
nepretržite chránený bezpečnostnou službou.
Dátové centrum má komunikačné pripojenie optickým káblom.
Na prenájom je k dispozícii celé Dátové centrum.

