
دیـتا سنـتــر ندا رایانه



امکانات فنی دیتا سنتر ندا رایانه 

   تعداد 47 رک در سه راهرو سرد، هر رک 42 یونیت

راهرو سرد

رک



    سیستم برق: دارای تابلو برق با ظرفیت 1 مگاوات 
ــر اســاس  ــب 2 ب ــا ضری ــزات ب ــه تجهی ــه ، کلی ــس ایزول ــا تران ــور)2 مســیر( و ups )2 مســیر( ب ــراری ، شــامل ژنرات ــرق اضط ــراه ب ــه هم ــا هــر رک ب ــه ت ــرق جداگان طراحــی 2 مســیر ب

ــه ــنایدر فرانس ــرق اش ــو ب ــزات تابل ــام تجهی ــتاندارد tier 3 و تم اس
    

اتاق برق

تجهیزات تابلو برق اشنایدر فرانسه



    سه عدد چاه ارت مختص دیتا سنتر با تسمه کشی مسی در کل کف دیتا سنتر با پوشش اپوکسی کف

FM-200 سیستم اطفاء حریق کامال  خودکار با گاز

چاه ارت

سیستم اطفاء حریق



Tier3 سیستم سرمایش : طراحی و اجرا توسط شرکت توان سرما، مجهز به سیستم پشتیبانی داخلی با ضریب 2 بر اساس استاندارد    

   

سیســتم کابــل کشــی و کلیــه تجهیــزات پســیو  )R&M )passive ســوییس بــرای هــر 
رک بــر اســاس نیــاز تــا 96 کابــل 10G و 8 کابــل فیبــر نــوری

سیستم سرمایش

سیستم کابل کشی



    سیستم امنیت ورودی با ثبت اثر انگشت برای ورود به دیتا سنتر

    

    در ورودی اصلی دیتا سنتر، درب ضد حریق

سیستم امنیت ورودی

درب ضد حریق



    ارتباط فیبر نوری با شبکه مخابرات ایران، شهرداری تهران، ،IXP و LCT  با ظرفیت core 60 فیبر نوری

    امنیت شبکه: دو  دستگاه UTM سایبروم و تجهیزات سیسکو
     دوربین مدار بسته

     
 

   

فیبرهای نوری

 5200 زوج کابل ویژه مسی تا مرکز تلفن شهید تندگویان با امکان افزایش

کابل های ویژه مسی 



    2 عدد دکل مخابراتی به ارتفاع بیش از 50 متر برای ارتباطات بی سیم    

    قابلیت ارتباط مستقیم باکلیه Fcp ها )الیه 2 (
)IPM( پارس آنالین ، پیشگامان کویر یزد،  فناپ تلکام و همچنین ارتباط مرکز پژوهشگاه دانش های بنیادی فیزیک نظری ( fcp 3 با BGP ارتباطات    

    
    

دکل مخابراتی



    سیستم مانیتورینگ 24 ساعته

سیستم مانیتورینگ 

    مقاوم در برابر حوادث طبیعی از جمله ) زلزله، سیل و ... (

مقاوم سازی دیتا سنتر 



مؤسسه گستـرش اطالعات و ارتباطات فرهنگی ندا رایانه

نـــــدا رایــــانه، یــک ربــــع قـــــرن تجـــــربه

2 2 5 0 8 6 0 0 تـلـفـــــــــــــن تـــــــــــمـــاس : 
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