
MIKROCENTRA DANYCH

Globalne możliwości

Spełnia Twoje wymagania

Optymalizuje wydajność

Maksymalizuje efektywność

Poszukujesz rozwiązania dla nowych potrzeb centrum 
danych Twojej firmy? To proste, jeżeli możesz zastosować 
gotowe lub standardowe produkty. A jeśli nie możesz,  
co wtedy?

W przypadku mikrocentrum danych i serwerowni jest to prawdziwe wyzwanie. 

Produkty gotowe nie zawsze odpowiadają Twoim potrzebom. Wtedy szukasz 

elastycznego, skalowanego rozwiązania, które pozwoli pokonać ograniczenia, 

uzyskać wysoką moc obliczeniową, a którego wdrożenie trwa kilka tygodni.

Podstawą działania jest niezawodna technologia. Taką 
technologię dostarcza dział rozwiązań globalnych Vertiv.

Integrując Twoje unikalne wymagania z naszymi uproszczonymi, dostosowanymi do 

Twoich potrzeb projektami opartymi na standardowych blokach konstrukcyjnych, 

tworzymy niezrównane, globalne możliwości, które pomogą osiągnąć Twoje cele.  

Z nami zbudujesz mikrocentrum danych zoptymalizowane pod kątem efektywności 

i wydajności.

SmartRoW™ DCX

SmartAisle™
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MIKROCENTRA DANYCH

Nasz zespół, korzystając z linii produktowych 
SmartRow™ DCR, SmartRow DCX i SmartMod™, 
tworzy kompaktowe rozwiązania o dużej  
mocy obliczeniowej.

Mikrocentra danych Vertiv gwarantują możliwość uzyskania 
dodatkowej mocy obliczeniowej, zbudowania zdalnego obiektu  
lub zabezpieczenia danych na wypadek katastrofy. Dostarczamy 
kompleksowe rozwiązania obejmujące systemy zasilania,  
chłodzenia i szaf serwerowych skonfigurowane pod kątem 
unikatowych potrzeb i ograniczeń klienta. Modułowe mikrocentra 
danych Vertiv to sprzęt IT i jego infrastruktura w niezależnych, 
prefabrykowanych kontenerach. 

Modułowe rozwiązania obejmują systemy chłodzenia i sterowania, 
dystrybucji mocy i łączności sieciowej. Dodatkowo wyposażamy 
je w instalację bezpieczeństwa fizycznego, przeciwpożarową, 
zabezpieczenia antywibracyjne, izolację elektromagnetyczną, 
kondycjonowanie zasilania oraz zasilacze UPS lub akumulatory.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Zbudowane z autonomicznych, przetestowanych  
i zintegrowanych elementów infrastruktury.

yy W postaci zintegrowanych modułów zapewniających 
optymalne usługi IT i działanie sieci następnych generacji.

yy Umożliwiające montaż w budynku lub jako samodzielne obiekty.

Nasze rozwiązania to nowa możliwość wdrożenia centrum danych 
w dowolnej przestrzeni i miejscu. Upraszczamy infrastrukturę 
krytyczną i skracamy czas wdrożenia. Posiadane doświadczenie  
i zasoby pozwalają nam dostosowywać się do bieżących potrzeb 
klientów, przewidywać przyszłe wymagania i oferować 
bezkonkurencyjne rozwiązania. 

W VERTIV TWORZYMY 
MIKROCENTRA DANYCH 
I SERWEROWNIE:


