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ÚvoD

1.
Využívání datového centra s konektivními službami vám pomůže 

přesunout a snížit na minimum náklady na budovu, prostor, chlazení 
a záložní zdroje. Vy díky tomu nemusíte pořizovat vlastní IT síťovou 

infrastrukturu a podpůrné systémy jako je například požární ochrana, 

klimatizace, racky nebo fyzická HW infrastruktura.

2.
Zajistíme vám ideální prostředí pro hostování vaší IT infrastruktury  

v optimálním a nepřetržitém chodu. To vše při jasném  

a jednoznačném přehledu o skutečných nákladech na provoz IT sytému. 

Samozřejmostí je vysoká fyzická i technologická bezpečnost.

3.
Naše datacentrové služby jsou vám k dispozici v deseti datových 

centrech na území České a Slovenské republiky. Datové centrum THP 

jsme pro vás otevřeli už v roce 2001. Za poslední tři roky jsme ho pro vás 

rozšířili o dalších 400 metrů čtverečních zákaznické plochy.



hlavní výhoDy
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vhoDné lokality
Pečlivě vybraných 10 lokalit v Česku a na Slovensku vám zaručí klidný 

spánek v každé situaci

bezpečnost
O vaši techniku se budeme starat jako o vlastní. Prostory splňují 

nejpřísnější bezpečnostní standardy, proto je využíváme i my

řešení na Míru
Pronájem místností, klecových systémů, racků nebo jejich částí umožňuje 

sestavit řešení pro jakékoliv housingové potřeby

Doplňkové služby
My se postaráme o stěhování, montáž, konektivitu, bezpečnost či zálohy  

a vy se můžete plně soustředit na svůj byznys
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architektura
a bezpečnost

architektura
Každé datové centrum je unikátně navržené a vybudované. Nabízí vynikající 

dopravní dostupnost a celkovou plochu 1 900 m,  která je rozdělená do 9 

technologických místností. Zdvojené podlahy o výšce 60 cm umožňují zatížení 

až 1 000 kg/m. Světlá výška IT sálů je 290 cm. Sály a jejich mikroklima jsou 

v souladu se standardy ASHRAE. Hustota příkonu činí až 10 kW na jeden stojan.

bezpečnost
Datová centra jsou rozdělená do bezpečnostních zón s kontrolovaným pohybem 

osob a materiálu. Na bezpečný chod zařízení dohlíží nepřetržitý centrální 
monitoring provozních a kritických stavů veškeré podpůrné technologie. 

Měří se tok elektrické energie, teplota, vlhkost i únik kapalin. Pod neustálým 

dohledem je i chod síťové infrastruktury.

Riziko požáru detekuje vysoce citlivý laserový detektor kouře Vesda, v případě 

požáru se aktivuje požární signalizace a automatický plynový zhášecí systém, 

který nepoškozuje technologii ani zdraví přítomných osob.

Vstup do datových center je zajištěný pomocí biometrických prvků, 

elektrického zabezpečovacího systému a kamerového sledovacího systému 

s dobou archivace 30 dní. Na místě je také nepřetržitá fyzická ostraha.
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chlazení

K udržování vhodné teploty zařízení využíváme ekologickou technologii 

free cooling. Chlazení probíhá formou studených a teplých uliček přes 

zdvojenou podlahu. Řešení je tvořené vnitřními jednotkami s duálním 

výměníkem (kombinovaný DX a CW systém), suchým chladičem pro volné 

chlazení a aktivní regulací vnitřních chladicích jednotek. Maximální jistotu 

zajišťuje konfigurace N+1 a plně redundantní napájení aktivních prvků 

chlazení. Naše řešení umožňuje i chlazení vysoce zátěžových racků (high 

density) s hustotou zátěže 10 kW.
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napájení
elektřinou

Budova datového centra je připojená ze dvou nezávislých směrů vysokého 

napětí přes dedikovaný transformátor, resp. transformátory. Infrastruktura 

napájení je segmentována do nezávislých celků – transformátory, 
dočasné zdroje elektřiny UPS v redundanci min. N+1 s kapacitou 15 až 

20 minut a motorgenerátory v redundanci N+1. 

Záložní generátory umožňují plně autonomní provoz po dobu nejméně 
48 hodin bez doplnění paliva. Disponujeme kontraktem na havarijní 

zásobování palivem od společnosti ČEPRO a jsme součástí kritické 

infrastruktury státu v případě krize.

Přechod mezi způsoby napájení je plně automatizovaný. Dodávku 

elektřiny monitorujeme a zároveň sledujeme i provozní parametry  

dodávaného napájení.

Distribuci elektřiny po datovém centru zajišťují dvě větve napájení  
(A, B). Obě jsou dimenzované na 100 % provozu pro případ výpadku 

jedné z nich. Plně redundantní distribuční trasy napájení jsou vedené 

v oddělených požárních trasách. K dispozici jsou všechny možnosti 

napájení – AC 230/400V (16A standard, 25-63A na vyžádání)  

a DC 48V A/B.



7

Doplňkové služby

Ke službám datového centra patří i řada doplňkových služeb, které jako 

naši zákazníci můžete využívat. 

Housing

Pronájem technologických prostor od 2U, částí racků nebo celých racků, 

klecí i celých sálů s vhodným mikroklimatem pro vaši IT infrastrukturu.

Hosting

Ke službě Housing pro vás exkluzivně zajistíme i dedikované servery a 

další hardware včetně konektivity do internetu.

Remote Hands

Možnost využít službu vzdálené podpory nonstop po celý rok. Díky tomu 

můžete kdykoli provádět ve svém pronajatém místě základní úkony na 

dálku prostřednictvím našich techniků.

Kancelářské prostory

K dispozici vám jsou vybavené kancelářské prostory pro případ, že 

potřebujete v lokalitě stálý personál.



Doplňkové služby
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Skladovací prostory

Pro uložení materiálu před instalací i pro dlouhodobé skladování vám 

poskytneme dostatek místa.

Parkování

Možnost vyhradit parkovací místa v areálu.

Místo pro vaše antény

Na střeše datového centra vám v případě, že to je možné, nabízíme místo 

pro vaše vysílací a přijímací antény či paraboly.

Rezervace místa v datovém sále

Možnost rezervovat si dostatečný prostor v datovém centru pro případ, že 

dojde k nečekanému nárůstu poptávky.

Cloudové služby

K dispozici jsou vám naše pokročilá cloudová řešení. Více o nich najdete 

na našich webových stránkách.
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proč t-Mobile

jeDnička na trhu
Již 25 let stavíme a provozujeme datová centra a dnes jsme největším 

poskytovatelem v Česku a na Slovensku. Máme více než 9500 m IT sálů  

v 10 lokalitách.

vaše Data spojíMe se svĚteM
Jako přední telekomunikační operátor v Česku disponujeme všemi typy 

konektivních služeb a máme nejkomplexnější portfolio ICT služeb.

koMpleXní služby
Dokážeme vám poskytnout poradenství, zajistit relokaci vaší techniky, 

dodat související IT služby včetně sítě, zálohování či DR a nabídnout široké 

portfolio cloudových služeb jako jsou virtuální datová centra.

kritická inFrastruktura státu
Naše datová centra jsou zahrnuta do kategorie kritické infrastruktury státu 

v rámci České republiky, což kromě jiného znamená, že je garantována 

dostupnost zdrojů i během mimořádných událostí.
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kontakty

připravíMe váM řešení na Míru. 
stačí nás kontaktovat

a My se s váMi spojíMe.

800 737 333

business@t-mobile.cz 


