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Uniwersytet w Dublinie wybiera 
system InfraStruXure® jako 
środowisko o wysokiej gęstości

 Jakie przeszkody napotkał Pan podczas planowania i budowy 
centrum danych? 
 „Konstrukcja centrum danych w naukowym centrum informatycznym 
to wiele różnych wyzwań. W tym przypadku klientami nowej usługi są 
naukowcy i to właśnie oni określają wymagania dotyczące środowiska, 
które musi odpowiadać przyszłym potrzebom w zakresie rozbudowy”. 

 Czego Pan potrzebował w centrum danych? 
 „Szukaliśmy rozwiązania, w którym chłodzenie nie wymaga 
zastosowania podłogi podniesionej, ponieważ w pomieszczeniu 
znajduje się podłoga z betonu. Potrzebowaliśmy także systemu 
umożliwiającego zwiększanie gęstości sprzętu bez ryzyka 
powstawania miejsc o podwyższonej temperaturze”. 

 Co skłoniło Pana do wyboru rozwiązania firmy APC na potrzeby 
centrum danych o wysokiej gęstości?  
 „Bez sprzętu zasilającego i chłodzącego fi rmy APC właściwie nie 
bylibyśmy w stanie spełnić wymagań dotyczących parametrów fi zycznych 
systemu w tym pomieszczeniu. Nowa usługa umożliwia wsparcie kadry 
naukowej od poziomu podstawowego sprzętu do systemów o wysokiej 
gęstości w sposób zorientowany na użytkownika”. 

 W jaki sposób architektura InfraStruXure w praktyce spełnia 
wymagania dotyczące elastycznej rozbudowy? 
„Poszczególne grupy badawcze we własnym zakresie planują i kupują 
sprzęt IT zgodnie z wymaganiami prowadzonych przez nie badań. 
Jeśli w ciągu najbliższych lat będziemy kupować sprzęt o wysokiej 
gęstości, będziemy mogli zainstalować więcej urządzeń zasilających 
i chłodzących. Z drugiej strony, jeśli będzie kupowany sprzęt o niskiej 
gęstości, będziemy mieć możliwość zainstalowania większej ilości 
sprzętu montowanego w szafach. 

Dzięki temu możemy powiedzieć, w jakim punkcie jesteśmy obecnie 
oraz ile urządzeń chłodzących i zasilających oraz ile przestrzeni będziemy 
potrzebować za rok. System InfraStruXure fi rmy APC oferuje właśnie 
taką elastyczność”.

Informacje o działaniach fi rmy APC® by Schneider Electric na rzecz 
rozwiązywania problemów klientów z systemami o wysokiej gęstości 
można znaleźć w witrynie   www.apc.com. 

SYLWETKA KLIENTA   

 Imię i nazwisko:   Fred Clarke 

 Stanowisko:   Szef naukowego centrum 
informatycznego 

 Nazwa firmy:   Uniwersytet w Dublinie 

 Branża:   Edukacja 

 Największe wyzwanie:   Wdrażanie nowych 
technologii, przewidywanie przyszłej rozbudowy 
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 Wdrażanie systemów
o wysokiej gęstości 
 w dowolnym 
czasie i miejscu 
Uzyskanie odpowiedniej sprawności jest łatwiejsze niż przypuszczasz. 
Warstwy wysokiej gęstości można wdrażać w dowolnym czasie i miejscu, 
dzięki czemu zarządzanie rozwijanymi obecnie technologiami IT jest łatwiejsze 
niż kiedykolwiek. Pełny wgląd w stan infrastruktury fi zycznej pozwala 
kierownikom działów IT eliminować miejsca o podwyższonej temperaturze i 
ryzyko błędu ludzkiego oraz sprawować dogłębną kontrolę nad centrami danych 
— niezależnie od częstotliwości przeprowadzania zmian sprzętowych.

To proste: system InfraStruXure® o wysokiej gęstości stanowi rozwiązanie wielu 
problemów. Nie trzeba się już martwić nieprzewidywalnym i nieefektywnym 
chłodzeniem. W niepamięć odchodzą również nieprzewidziane zaniki zasilania 
i nieplanowane przestoje. Nie będzie także problemów z zapełnionymi 
obudowami i opóźnieniami we wdrażaniu serwerów.

Dzięki dwóm sposobom wdrażania architektury InfraStruXure w centrum danych 
o wysokiej gęstości mocy nie ma przeszkód, aby fi rma natychmiast zaczęła 
korzystać z zalet wirtualizacji:

 Warstwa InfraStruXure HD 
 Architektura InfraStruXure pozwala zidentyfi kować 
określone obszary o wysokiej gęstości w dużym 
centrum danych i „nałożyć” na nie warstwę 
InfraStruXure — bez względu na rozmiar i 
konfi gurację. Uzyskujesz możliwość neutralizacji 
i zarządzania strefami o wysokiej gęstości i 
pozbywasz się problemów z odprowadzaniem 
ciepła, które mogą pojawić się przy zastosowaniu 
rozwiązań obwodowych. 

 Cały system InfraStruXure HD 
 Czy widzisz już korzyści z zastosowania systemów 
o wysokiej gęstości w połączeniu z wirtualizacją? 
Technologia rzędowego chłodzenia i zarządzania 
zastosowana w systemie InfraStruXure HD-Ready 
umożliwia obsługę mocy rzędu 20 kW lub większej 
na obudowę, a także pozwala na pełny wgląd 
i kontrolę oraz pozostawia do dyspozycji dużo 
miejsca na rozbudowę.

Nawet jeśli nie czujesz się jeszcze na siłach, aby 
całkowicie przebudować centrum danych, możesz 
już zacząć wdrażanie platformy HD, która pozwoli 
na przyszłą rozbudowę. Jeśli dodasz do tego 
moduły rozszerzonego monitorowania, kontroli 
mocy i temperatury, zarządzanie oprogramowaniem 
oraz wydajne klimatyzatory, zyskasz możliwość 
rozbudowania systemu o moduły o wysokiej 
gęstości, zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
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Wirtualizacja wkroczyła obecnie w fazę szybkiego rozwoju. Dzięki siedmiu 
założeniom, na których opiera się architektura InfraStruXure® HD-Ready uzyskasz 
optymalną sprawność centrum danych, wykorzystasz odpowiednio przestrzeń 
oraz zapewnisz miejsce na przyszłą rozbudowę.

Dzięki naszemu rozwiązaniu dla systemów o wysokiej gęstości pozbędziesz 
się typowych problemów związanych z konsolidacją serwerów — 
nadmiernego ciepła, niewystarczającego chłodzenia realizowanego wyłącznie 
za pomocą rozwiązań obwodowych i awarii zasilania spowodowanych przez 
wirtualne obciążenia.

Zamiast tego zaczniesz korzystać w pełni z następujących zalet wirtualizacji:

>  łatwiejsze zarządzanie całością środowiska

>  mniejsza liczba urządzeń do monitorowania

>  zwiększenie mocy obliczeniowej i sprawności systemów

>   więcej miejsca w obudowach i mniejsze wymagania dotyczące powierzchni

>  mniejsze koszty robocizny dzięki łatwiejszej instalacji i obsłudze sprzętu

Obudowy APC do systemów o wysokiej gęstości:
Wysoka sprawność 
dzięki dopasowaniu mocy

7 założeń, na których opiera się architektura InfraStruXure® HD-Ready

1 Obudowy zaprojektowane z myślą o 
wysokiej gęstości Zacznij od obudowy 
NetShelter® SX o uniwersalnej konstrukcji, 
opracowanej z myślą o spełnieniu wymagań 
dotyczących przepływu powietrza, parametrów 
fizycznych i zapotrzebowania energetycznego 
energochłonnych serwerów o wysokiej gęstości. 

2 Monitorowane listwy zasilające do montażu 
w szafie Zainstaluj monitorowane listwy 
dystrybucji mocy, aby wiedzieć, które obudowy i 
gniazda są w stanie zapewnić odpowiednią moc 
dla nowych serwerów HD.

3 Monitorowanie temperatury w szafach Zapewnij 
lokalne lub zdalne monitorowanie temperatury i 
wilgotności tam, gdzie ma to największe znaczenie 
— w obudowach.

4 Centralny system monitorowania Zapewnij 
monitorowanie w czasie rzeczywistym 
wszystkich urządzeń zasilających, chłodzących i 
zabezpieczających oraz pozostałych środowisk 
za pomocą jednego systemu zarządzania na 
poziomie rzędu, obudowy i szafy.

5 Oprogramowanie do zarządzania 
wydajnością i zmianami Zamiast zgadywać, 
sprawdź, w której obudowie należy umieścić 
następny serwer, w zależności od dostępnej 
mocy i wydajności chłodzenia. Efektywnie 
eliminuj przestoje spowodowane przeciążeniem 
obwodów lub przekroczeniem wydajności 
chłodzenia.

6 Wydajne urządzenia chłodzące 
InRow® Innowacyjne, dynamiczne wentylatory 
o zmiennej prędkości optymalizują sprawność, 
dostosowując wydajność do zmiennych 
wymagań dotyczących chłodzenia.

7 Elastyczne, skalowalne zasilacze UPS Wzrost 
zapotrzebowania na zasilacze UPS wymaga 
szybkiej i efektywnej reakcji, a przy tym 
uniknięcia strat wynikających z nadmiernej 
wielkości. W zależności od potrzeb wybierz 
skalowalny zasilacz UPS, który możesz 
zainstalować w rzędzie szaf, w pomieszczeniu 
lub na zapleczu.

Skalowalna konstrukcja 
zasilaczy UPS Symmetra® 
zapewnia modułowe, 
odporne na awarie 
zabezpieczenie zasilania, 
które łatwo wdrożyć w 
środowisku o zmiennych 
wymaganiach dotyczących 
zasilania.
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Obudowy NetShelter® 
SX zapewniają doskonałą 
wentylację z przodu 
oraz skalowalny układ 
wentylacji w przypadku 
występowania coraz 
większej gęstości ciepła.

Dzięki możliwości 
lokalnego i zdalnego 
wglądu w stan systemu 
monitorowane listwy 
zasilające zapewniają 
aktywne monitorowanie 
i ostrzegają przed 
potencjalnymi 
przeciążeniami obwodów 
zasilania.

Skalowalny zestaw 
czujników NetBotz® 
mierzących parametry 
otoczenia oraz kamer 
pomaga chronić 
infrastrukturę fizyczną 
przed wpływem czynników 
środowiskowych, takich jak 
ciepło, pył czy wilgoć.

InfraStruXure® Central 
to skalowalna aplikacja do 
zarządzania urządzeniami 
APC i monitorowania 
w czasie rzeczywistym 
urządzeń innych 
producentów pracujących 
w sieci.

Oprogramowanie 
Change Manager 
umożliwia szybkie i pewne 
wdrożenie nowego 
sprzętu, natomiast 
aplikacja Capacity 
Manager pomaga 
dostosować potrzeby 
dotyczące sprzętu IT do 
możliwości infrastruktury 
fizycznej.

Modułowa budowa 
systemu chłodzenia 
InRow® umożliwia ścisłe 
sprzężenie urządzeń 
komputerowych 
z klimatyzatorami, 
zwiększając ich 
przewidywalność i 
sprawność.

3

5
4
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 Obsługa dużego centrum danych jest trudnym zadaniem. Jeśli jednak 
zastosujemy wirtualizację bez odpowiedniej infrastruktury fi zycznej, 
dodatkowemu obciążeniu ulegną systemy zasilania, chłodzenia i zarządzania, 
co pogorszy sprawność całego systemu.

Zastosowanie warstwy architektury InfraStruXure w istniejących dużych 
centrach danych pozwoli uzyskać obie korzyści: wirtualizację oraz właściwą 
sprawność zasilania i chłodzenia. Dzięki niezależności od strefy o wysokiej 
gęstości możliwe jest przewidywalne i niezawodne działanie sprzętu 
o wysokiej gęstości bez ujemnego wpływu na wydajność istniejącej 
infrastruktury o niskiej gęstości.

Wystarczy wybrać określony obszar o wysokiej gęstości i „nałożyć” warstwę 
systemu InfraStruXure — bez względu na rozmiar i konfi gurację. Wynik? W 
obrębie centrum danych powstaje niewielkie, wewnętrzne centrum danych, 
które jest termicznie oddzielone od reszty pomieszczenia.

To łatwe do zainstalowania rozwiązanie InfraStruXure przynosi korzyści w 
postaci wirtualnego, skonsolidowanego środowiska komputerowego za 
niższą cenę w stosunku do innych rozwiązań, a także gwarantuje większą 
sprawność w porównaniu ze środowiskami z samą wirtualizacją: 

 >    Natychmiast eliminuje miejsca o podwyższonej temperaturze dzięki 
koncentracji urządzeń o wysokiej gęstości. 

 >    Ciepło pochodzące z tej strefy nie ma wpływu na istniejący system 
chłodzenia centrum danych. 

>   System można zasilać za pomocą istniejących zasilaczy oraz systemów 
dystrybucji zasilania albo w sposób autonomiczny. 

 Warstwa architektury o wysokiej gęstości:  
 Rozwiązanie dla centrów danych 
o niskiej gęstości 

URZĄDZENIA CRAC

OBUDOWY O STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI

CENTRALNY SYSTEM ZASILACZY UPS

STREFY INFRASTRUXURE HD-READY

OPIS SCHEMATU:

 +     Utworzenie strefy o wysokiej gęstości 
w istniejącym centrum danych pozwala 
korzystać z wirtualnego środowiska bez 
generowania dodatkowego ciepła w 
istniejącym systemie chłodzenia. 
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 7 założeń, na których opiera się architektura
firmy APC o wysokiej gęstości: 
 Nagrodzone za doskonałość 

URZĄDZENIA CRAC

OBUDOWY O STANDARDOWEJ GĘSTOŚCI

CENTRALNY SYSTEM ZASILACZY UPS

STREFY INFRASTRUXURE HD-READY

•   Nagroda dla najlepszego produktu konferencji Data Center GigaCon™ 
za system InfraStruXure

•   Nagroda “Produkt Roku 2006” przyznana systemowi 
InfraStruXure przez magazyn Networld

 •   Nagroda dla najlepszego na świecie rozwiązania dla centrów danych przyznana 
w 2007 roku przez fi rmę Frost & Sullivan

•   Nagroda przyznana systemowi InfraStruXure® z wbudowanymi 
ogniwami paliwowymi przez czasopismo   Electrical Contracting Products 

 Obudowy uniwersalne do środowisk o wysokiej gęstości: 
NetShelter® SX 

 •  Nagroda dla produktu roku 2007 w kategorii szaf i obudów 
przyznana przez czasopismo   EC&M 

 Monitorowanie temperatury w obudowach: 
Czujniki, kamery i akcesoria NetBotz® 

 •  Jeden z najlepszych produktów wybranych w 2006 roku przez 
redakcję czasopisma   Buildings Magazine 

 Centralny system monitorowania: 
InfraStruXure Central 

•   Nagroda “I miejsce w konkursie Produkt Roku 2007” przyznana 
InfraStruXure Central przez magazyn Networld

•  Nagroda „Best of FOSE 2007” dla oprogramowania do 
zarządzania danymi przyznana przez redakcję czasopisma   
Government Computing News 

 Oprogramowanie do zarządzania wydajnością i zmianami: 
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 Precyzyjne chłodzenie obudów: 
urządzenia chłodzące InRow® 
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 Elastyczne, skalowalne zasilacze UPS o budowie modułowej: 
Symmetra® 

 •  Nagroda czytelników dla najlepszego zasilacza UPS 2002 
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 •  Nagroda czytelników dla najlepszego systemu zarządzania zasilaniem 2002 roku 
przyznana przez czasopismo   Today’s Facility Manager 

Nagrody
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 Chłodzenie rzędowe:  
 Budowa modułu o wysokiej gęstości 

Systemy chłodzenia InRow® umożliwiają zastosowanie w centrum danych 
rozwiązań o wysokiej gęstości. Dzięki przechwytywaniu gorącego powietrza przy 
jego wylocie można uzyskać odpowiednią przewidywalność, a także zwiększyć 
dostępność systemu oraz wyeliminować zmienne warunki wynikające z 
zastosowania podłogi podniesionej.

 To rozwiązanie, które można uzyskać niewielkim kosztem. W przypadku 
zmniejszenia odległości między źródłami chłodzenia i gorącego powietrza 
zmniejsza się stopień mieszania powietrza i uzyskuje się większą dostępność. 
Dzięki obniżeniu o 50% w stosunku do starszych systemów poboru mocy 
przez wentylatory można teraz stosować obszary o wysokiej gęstości w 
wybranym miejscu, w przeciwieństwie do większych konstrukcji stosowanych w 
pomieszczeniach.

Chłodzenie rzędowe zapewnia dodatkowe korzyści, niedostępne w przypadku 
obwodowych systemów chłodzenia pomieszczeń: 

 >    Określone i przewidywalne ścieżki przepływu powietrza, zapewniające 
odpowiednią sprawność i nadmiarowość w każdej obudowie. 

 >    Większa sprawność energetyczna oraz odpowiednie dopasowanie mocy 
systemu chłodzenia, dzięki którym zmniejsza się całkowity koszt eksploatacji. 

 >    Lepsza nadmiarowość chłodzenia w porównaniu do przeciążonych 
obwodowych systemów chłodzenia. 

 Wydajność i wirtualizacja 
 Twoje serwery są wydajne, ale 
czy zasilanie i chłodzenie również? 

Wirtualizacja 
przedserwerowa

Wirtualizacja 
poserwerowa

29%*
 16%*

 

WYKORZYSTANIE 
CHŁODZENIA

SERWERY

WYKORZYSTANIE/
WYDAJNOŚĆ ZASILANIA

Właściwe wykorzystanie serwerów

Dopasowane zasilanie

Dopasowane chłodzenie

Właściwe wykorzystanie serwerów

Dopasowane zasilanie

Dopasowane chłodzenie

 +   Chłodzenie rzędowe może obniżyć całkowity koszt 
instalacji serwerów o dużej gęstości przez zwiększenie 
dostępnej powierzchni. 

Duże korzyści związane z serwerem 
oraz zasilaniem i chłodzeniem.

Nadmiarowe zasilanie i chłodzenie niweluje potencjalne 
zyski osiągnięte dzięki wirtualizacji.

SprawnośćSprawność
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 +   Przejście gorącego powietrza przechwytuje 
gorące powietrze u źródła i ułatwia efektywne 
rozprowadzanie chłodnego powietrza. 

 Przejście gorącego powietrza 

 Dostarczanie odpowiedniej ilości zimnego powietrza stanowi 
mniejszy problem niż pozbywanie się powietrza gorącego.

W przypadku centrów danych zawierających więcej niż 
jeden rząd obudów HD przejście gorącego powietrza może 
poprawić sprawność oraz przewidywalność chłodzenia w 
porównaniu z samym chłodzeniem rzędowym.

Dzięki odizolowaniu przejść gorącego powietrza w systemie 
ciepło jest przechwytywane u źródła, zanim zmiesza się z 
chłodniejszym powietrzem z otoczenia. Sprawne przechwyty-
wanie gorącego powietrza ułatwia rozprowadzanie powietrza 
chłodnego. 

 System przejść powietrza w szafach 
 W przypadku centrów danych zawierających tylko kilka obudów lub jeden rząd o 
wysokiej gęstości lepszym rozwiązaniem może być system przejść powietrza w 
szafach. Jako system modułowy, współpracuje on z obudowami NetShelter® SX 
i zapobiega wydostawaniu się gorącego powietrza z serwera do pomieszczenia. 

System jest montowany z tyłu obudowy i wymusza przepływ gorącego powie-
trza przez klimatyzator InRow®. W celu uzyskania dodatkowej izolacji przepływu 
powietrza można dodać system przejść z przodu obudowy. 

 Ograniczanie przestrzenne ciepła:  
 Lepsza przewidywalność na poziomie 
obudowy i rzędu 

Wirtualizacja serwerów oraz 
właściwe zasilanie i chłodzenie

Chłodzenie za pomocą urządzeń InRow umożliwia 
uzyskanie większej sprawności...

* Indeks sprawności:   Według konsorcjum Green Grid 
sprawność to stosunek wykorzystania mocy serwera do 
całkowitej sprawności zasilania i chłodzenia. Jeśli oba 

parametry nie będą właściwie 
dopasowane, nie odczujesz 
prawdziwych rezultatów 
efektywności. 

63%*
 

WYKORZYSTANIE 
CHŁODZENIA

SERWERY

WYKORZYSTANIE/
WYDAJNOŚĆ ZASILANIA

Właściwe wykorzystanie serwerów

Dopasowane zasilanie

Dopasowane chłodzenie

Sprawność Sprawność

Dopasowane zasilanie i chłodzenie 
zapewniają znaczące korzyści.

Dzięki urządzeniom chłodzącym InRow można 
zwiększyć sprawność chłodzenia. Ścisłe 
sprzężenie klimatyzatora ze źródłem gorącego 
powietrza zmniejsza odległość, którą ma do 
pokonania chłodne powietrze (od 2 do 15 
metrów), uniemożliwia mieszanie się gorącego 
powietrza wylotowego z zimnym powietrzem w 

pomieszczeniu i pozwala na precyzyjniejsze chłodzenie.
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 Dział Critical Power and Cooling Services firmy Schneider Electric:  

 Partnerzy w dziedzinie 
optymalizacji dostępności 

Firma TAC zajmuje się usługami 
związanymi z klimatyzacją, 
ochroną i wykorzystaniem energii, 
dostarczając zaawansowane 
technologie użytkownikom 
indywidualnym i instytucjom.

Dell jest globalną fi rmą zajmującą 
się systemami i usługami. 
Do jej szerokiej oferty należą: 
komputery stacjonarne, serwery 
i produkty sieciowe, urządzenia 
mobilne, oprogramowanie i 
urządzenia peryferyjne, a także 
zaawansowane usługi.

Pelco to światowy lider w 
dziedzinie projektowania, 
opracowywania i produkcji 
systemów monitorowania wideo. 

Cisco jest czołowym dostawcą 
sprzętu sieciowego oraz 
internetowych systemów 
zarządzania siecią. Firma Cisco 
przyznała fi rmie APC tytuł 
partnera Cisco Technology 
Developer Programme w 
dziedzinie współpracy nad 
architekturą InfraStruXure.

Firma APC z dumą wspiera 
Centra technologiczne 
fi rmy Microsoft w Stanach 
Zjednoczonych, dostarczając 
rozwiązania InfraStruXure.

Firma APC bierze udział w pro-
gramie EMC Select, w którym 
linia produktów InfraStruXure 
jest oferowana jako uzupełnienie 
pamięci masowych EMC.

Produkty następujących fi rm zostały 
przetestowane pod kątem prawidłowej 
współpracy z rozwiązaniami InfraStruXure®…

Firma VMware to światowy 
lider w dziedzinie wirtualizacji 
systemów — od komputerów 
stacjonarnych po centra 
danych.

Square D® to popularna, 
ogólnoświatowa marka należąca 
do grupy Schneider Electric. 
Firma zajmuje się dystrybucją 
artykułów elektrycznych zgodnych 
z normą NEMA, a także produk-
tami, systemami i usługami 
w dziedzinie przemysłowych 
systemów sterowania.

ALLIANCE
PARTNER

IBM jest największą na świecie 
fi rmą komputerową. Sprzedaje 
sprzęt i oprogramowanie oraz 
oferuje usługi w dziedzinie 
infrastruktury, usługi hostingowe 
oraz doradcze w obszarach od 
komputerów klasy mainframe 
po nanotechnologię.

Partnerstwo na rzecz 
ekologicznego centrum danych

 Usługi te obejmują obsługę środowisk o wysokiej gęstości: przygotowanie, 
optymalizację rozmieszczenia, sprawne zarządzanie projektem i szybkie wdrożenie.

Potrzebujesz pomocy w rozbudowie obecnej konfi guracji centrum danych do 
architektury zaprojektowanej pod kątem zwiększenia gęstości sprzętu? Nasi 
inżynierowie serwisowi mogą także podjąć się tego zadania — od migracji 
serwerów i przygotowania systemu okablowania po integrację oprogramowania.

Dzięki działowi Critical Power and Cooling Services fi rmy Schneider Electric 
możesz skoncentrować się na potrzebach biznesowych — my zajmiemy się 
resztą. Opcje zdalnego monitorowania i konserwacji okresowej pomagają 
zapobiegać problemom, a w przypadku wystąpienia problemów inżynier 
serwisowy możliwie jak najszybciej przybywa na miejsce w celu rozwiązania 
problemu oraz zminimalizowania czasu przestoju.

Odwiedź witrynę   www.apc.com   i kliknij zakładkę Opcje serwisowe, aby znaleźć 
najbliższego przedstawiciela usług serwisowych. 

 Szybkie spojrzenie na listę naszych partnerów 
wystarczy, aby poznać nasze zaangażowanie 
w dziedzinie dostarczania kompleksowych 
rozwiązań dla centrów danych. Aby pomóc 
w opracowaniu modelu centrum danych 
przyszłości, fi rma APC podjęła współpracę z 
konsorcjum Green Grid — globalną siecią fi rm 
działających na rzecz zwiększania sprawności 
energetycznej w centrach danych oraz 
systemach obliczeniowych dla biznesu.

Jako członek zarządu konsorcjum Green Grid, 
fi rma APC wspomaga opracowywanie norm, 
metod pomiarowych, procesów i nowych 
technologii przyczyniających się do zwiększania 
sprawności centrów danych. Wybierając 
produkty i usługi APC, uzyskujesz nowoczesną 
technologię centrów danych.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem  
 www.thegreengrid.org. 

 “   Ta fi rma dała nam wyraźnie 
do zrozumienia, że jest 
zainteresowana rozwiązaniem 
naszych problemów — bez 
nacisków z naszej strony.  
Wsparcie z ich strony zawsze 
cechowało się profesjonalizmem, 
doświadczeniem i wiedzą oraz 
szybkością reagowania.  
To naprawdę solidny partner 
w biznesie. . ” — Danny Baca, 

administrator i specjalista ds. telekomunikacji
AltaOne Federal Credit Union 

Ridgecrest (Kalifornia)
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Potrzebujesz więcej informacji o 
jednym z naszych produktów? 
Chcesz dowiedzieć się, jak nasze 
rozwiązanie radzi sobie w praktyce? 
Chcesz zobaczyć, jak działa urządzenie 
NetBotz®?

Narzędzia firmy APC w trybie online, 
wskazówki techniczne oraz kursy online 
dostarczą informacji niezbędnych do 
podejmowania właściwych decyzji oraz 
przemyślanych inwestycji.

ZAPOZNAJ SIĘ z materiałami firmy APC dostępnymi online
Firma APC udostępnia narzędzia w trybie online, które pomagają w 
określaniu wymagań klientów oraz wybraniu sprzętu:

•  TradeOff Tools™
Te łatwe w obsłudze aplikacje internetowe umożliwiają specjalistom 
ds. centrów danych eksperymentowanie z różnymi wariantami 
konstrukcyjnymi, w tym dotyczącymi wirtualizacji, sprawności i 
kosztów inwestycyjnych.

tools.apc.com

•  Selektory w trybie online
Narzędzia firmy APC do wyboru opcji modernizacji w trybie 
online proponują produkty odpowiadające wymaganiom klientów, 
oszczędzając czas.

Wszystkie narzędzia są dostępne na karcie „Selektory” na górnym 
pasku menu w witrynie www.apc.com.

•  Testowanie rozwiązań
Prezentacja takich produktów jak InfraStruXure® Central i NetBotz® 
500 w działaniu — obrazy na żywo są przesyłane na pulpit, aby 
pokazać, jakich funkcji można oczekiwać.

http://testdrive.apc.com/

PRZECZYTAJ wyniki badań centrów danych 
przeprowadzonych przez Centrum badań firmy 
Firma APC zainwestowała ponad €60 mln EUR w badania nad 
rozwiązaniami najważniejszych problemów swoich klientów. Skorzystaj 
z ponad 100 ciekawych dokumentów White Paper, praktycznych porad 
i innych doskonałych publikacji dotyczących problemów z zasilaniem, 
chłodzeniem i infrastrukturą fizyczną, przygotowanych przez jeden z 
najlepszych na świecie działów badań i rozwoju.

•   Wdrażanie centrów danych o zwiększonej sprawności energetycznej 
(114)

•   Dziesięć kroków w rozwiązywaniu problemów z chłodzeniem 
instalacji serwerów o dużej gęstości i mocy (42)

• Możliwości zasilania szaf w środowiskach o dużej gęstości mocy (29)

Przejrzyj zasoby biblioteki materiałów badawczych firmy APC w 
Centrum informacyjnym na stronie www.apc.com.

WEŹ UDZIAŁ W DYSKUSJI na internetowym forum 
dyskusyjnym firmy APC
Na forum możesz uzyskać odpowiedzi, udzielać porad lub po prostu 
przeglądać wpisy na blogach członków naszej wirtualnej społeczności.

www.apc-forums.com/index.jspa

NAUCZ SIĘ . . .  program edukacyjny APC Data Centre 
University® w trybie online
Kursy Data Centre University (DCU) są dostępne w dowolnym miejscu i 
czasie. Obejmują najwyższej klasy szkolenia dla specjalistów z branży IT 
oraz analizy rzeczywistych przypadków.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź witrynę  
www.datacentreuniversity.com.

Twoje następne kroki
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Lotnisko we Frankfurcie

W styczniu 2007 roku na terenie firmy Fraport 
AG, będącej właścicielem oraz zarządcą lotniska 
we Frankfurcie, utworzono centrum danych na 
potrzeby prowadzenia działalności przez firmę gedas 
operational services (gedas os). Nowe centrum 
danych niezawodnie obsługuje dane dotyczące 
usług naziemnych lotniska, transportu, systemu 
komunikacji wewnętrznej oraz informacji lotniskowej.

Aby utrzymać konkurencyjną pozycję 
międzynarodowego centrum ruchu lotniczego, 
lotnisko we Frankfurcie musi nieustannie 
się rozwijać. Nowe centrum danych stanowi 
podstawowy czynnik strategiczny warunkujący 
rozwój firmy Fraport, a jednocześnie zapewnia 
oszczędności.

„System InfraStruXure okazał się świetnym 
rozwiązaniem ze względu na modułowy charakter, 
skalowalność i niskie koszty eksploatacji” — 
powiedział Falk Wieland, menedżer centrum danych 
w firmie gedas os. „Firma APC świadczy nam wiele 
innych usług. Jej profesjonalizm, zaangażowanie 
i fachowość wywarły ogromne wrażenie na 
menadżerach”.

Doskonale zintegrowane chłodzenie
Firma gedas os zapewnia różne układy szaf w 
zależności od poziomu usługi: zestaw dwóch szaf 

otwartych lub sprzęt o niewielkiej gęstości mocy 
i niskich wymaganiach w zakresie chłodzenia 
oraz dwa systemy HACS (Hot Aisle Containment 
Systems) (wysoka gęstość) zebrane w grupę, od 
której odchodzą rzędy szaf na serwery kasetowe.

„Zapotrzebowanie na technologię kasetową 
rośnie” — stwierdził Andreas Veltkamp, kierownik 
projektu firmy APC. „Również pod tym względem 
firma gedas os jest dobrze przygotowana. 
Możemy umieścić kilka tysięcy serwerów 
kasetowych działających bez przerwy, czego 
wymagamy, bez utraty dostępności systemu”.

InfraStruXure® zapewnia natychmiastową rozbudowę, wysoką gęstość i dostępność systemów

APC — Europa
APC — Irlandia
Ballybrit Business Park
Galway — Irlandia
Tel.: +353 91 702000
Faks: +353 91 756909 

APC — centrala firmy
APC — Ameryka Północna 
132 Fairgrounds Road
West Kingston - RI 02892
Witryna: www.apc.com
E-mail: apcinfo@apcc.com
Tel.: (+1) 401-789-0204
Faks: (+1) 401-789-3710

APC — Ameryka Łacińska
5301 Blue Lagoon Drive, 
Suite 610, Miami - FL 33126
Tel.: (+1) 305-266-5005
Faks: (+1) 305-266-9695

APC — Azja i region Pacyfiku
APC — Australia
Level 13, The Denison
65 Berry Street
North Sydney - NSW 2060
Tel.: +61 2 8923 9373
Faks: +61 418 441 338

Afryka Północna 
Tel.: (+33) 1 41 90 5239
Afryka Południowa 
Tel.: (+27) 11 465 5414 
Serwis: 0861 272 877
Afryka Środkowa 
Tel.: (+353) 91 702 287
Afryka Wschodnia 
Tel.: (+27) 11 465 5414
Afryka Zachodnia 
Tel.: (+27) 11 465 5414
Austria 
Tel.: (+43) 081 00011 98
Bałkany 
Tel.: (+36) 1 487 6220

Beneluks 
Tel.: (+31) 0347 325 200
Bliski Wschód 
Tel.: (+971) 4 3433 404
Czechy i Słowacja 
Tel.: (+420) 2 4144 2404
Dania 
Tel.: (+45) 70 27 01 58
Finlandia 
Tel.: (+358) 2 2444 745
Francja 
Tel.: 0820 290 195
Grecja 
Tel.: (+30) 210 727 9221
Hiszpania 
Tel.: 800 099 340

Irlandia (Dublin)
Tel.: (+353) 1 8486033
Moskwa 
Tel.: (+7) 495 929 9095
Niemcy 
Tel.: 0800 101 0067
Norwegia 
Tel.: (+47) 6675 8646
Nowosybirsk 
Tel.: (+7) 3832 277 999
Polska 
Tel.: (+48) 22 666 0011
Portugalia 
Tel.: (+351) 21 850 41 00
Szwajcaria 
Tel.: (+41) 56 437 62 62

Szwecja 
Tel.: (+46) 8 564 826 00 
(+46) 0200 89 52 83
Turcja
Tel.: (+90) 216 362 0000 
Serwis: 0800 261 21 35
Ukraina 
Tel.: (+380) 44 494 21 07
Węgry i Europa  
Południowo-Wschodnia
Tel.: (+36) 1 272 4000  
Wielka Brytania
Tel.: 0800 2799 254
Włochy 
Tel.: 800 905 821

Więcej informacji na temat rozwiązań firmy APC® by Schneider Electric z zakresu chłodzenia można uzyskać pod adresem www.apc.com/pl.

System produkcji firmy 
APC uzyskał certyfikat 
zgodności z normami 
ISO9001 i ISO14001.
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