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SOLUÇÕES MÓVEIS DE NEGÓCIO

A solução SYS Module é a nova aposta no mercado dos Data Center que dá resposta às preocupações
das empresas, em termos de limitações de espaço, energia, capital e despesas operacionais.

Portátil, de fácil implementação e com prazos de execução reduzidos, o SYS Module é a solução mais vantajosa para
necessidades específicas de negócio, nomeadamente nos sectores das telecomunicações e energia.
Ultra eficiente e modular, a solução SYS Module agiliza o processo de implantação, permitindo que as empresas
expandam rapidamente as suas capacidades de dados.
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Construído com base em contentor marítimo, com formato ISO, a solução SYS Module apresenta equipamentos
baseados em tecnologias inovadoras, com elevada eficiência energética:
Portalidade
Operação Exterior em qualquer tipo de ambiente
Pré-assemblagem
Escalabilidade
Design TIER 3 ou TIER 4 (ajustado aos requisitos do cliente)
Selagem de entrada de cabos e tubos
Free Cooling
Elevada Eficiência Energética – Baixo valor de PUE
TCO Reduzido

SALAS TÉCNICAS DE ALTA DENSIDADE
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Máxima Proteção, Alta Eficiência
A solução SYS Module assegura a máxima protecção contra diversos tipos de anomalias, garantindo uma eficiência elevada.
Fogo CF 120

Humidade

Temperatura

Inundações

Poeiras

Interferências Electromagnéticas

Soluções Integradas
Desenhado à medida das necessidades do cliente, este modelo está equipado com toda a componente energética,
da distribuição normal, à energia para bastidores, bem como todo o tipo de equipamento de ar condicionado para
climatização do Data Center.
Quadro Geral
UPS
Baterias

Detecção e Extinção de Incêndios
Rack (4 a 12 racks, com variações de potência entre os 5 e 30kW)
Monitorização

Climatização/ Free Cooling

Box para ligação de Infraestruturas ao exterior

Cablagem

(energia, comunicações, etc.)

A eficiência do Data Center é, assim, assegurada pela criação de uma variante na largura entre o corredor

quente e o corredor frio (mecanismo de mola e travão, fazendo circular os bastidores entre os dois corredores),
conferindo maior flexibilidade em espaços reduzidos. Com preços ligeiramente inferiores às soluções

tradicionais, o modelo SYS Container possibilita a redução dos custos em mão de obra na ordem dos 50%.
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