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Lokalita      Důležitý úkol

Řešení ochrany napájení   Výsledek

Česká republika | Praha

Datové centrum TTC TELEPORT

Z důvodu blížících se vánočních svátků, které za-

sahovaly do harmonogramu provedení díla, bylo nutné 

instalaci dokončit rychle a efektivně.

6 ks 300kW rámů CumulusPowerTM  osazených 

12 x 60kW inteligentními UPS moduly

1 ks 300kW rámu CumulusPowerTM  osazený 

3 x 50kW inteligentními UPS moduly

3 ks 300kW rámů CumulusPowerTM osazených 

15 x 60kW inteligentními UPS moduly

1 ks 300kW rámu CumulusPowerTM osazený 

3 x 50kW inteligentními UPS moduly

Systém UPS CumulusPowerTM nyní poskytuje ochranu 

napájení dvou nových datových sálů kolokačního da-

tového centra TTC TELEPORT – tzv. Modul 2 a Modul

6. Tato instalace zajišťuje maximální bezpečnost a vy-

sokou dostupnost pro kritické aplikace. Poskytuje 

ochranu napájení celého datového centra a jeho rozsáh-

lé mezinárodní klientely.



PRONIX zajišťuje ochranu napájení 
pro přední české datové centrum
Pro ochranu napájení datového centra TTC TELEPORT 

byl vybrán a nainstalován třífázový, skutečně modulární 
systém UPS CumulusPowerTM švýcarského výrobce 

CENTIEL.

Přibližně 60 % veškerého českého internetového provozu
pochází z datových center TTC TELEPORT, která jsou
jedněmi z nejmodernějších zařízení tohoto typu v Evropě.
Na základě 20letých zkušeností poskytuje TTC 

TELEPORT služby zcela nezávislého datového centra,

které pro hosting dat využívají společnosti z celého světa.

V říjnu 2015 vybudovala společnost TTC TELEPORT

v Praze největší modulární datové centrum v České
republice. Zpočátku zůstala velká část centra o rozloze

8 000 m2 prázdná, připravená vyhovět budoucím zákaz-

níkům. Na základě rostoucí poptávky zákazníků byly nyní
dokončeny další významné investice do vybavení dvou 

nových datových sálů (Modul 2 a Modul 6), včetně in-

stalace nejmodernější technologie ochrany napájení UPS 

CENTIEL.

Instalován byl flexibilní, škálovatelný a skutečně mo-

dulární systém UPS CumulusPower TM společnosti 

CENTIEL. CumulusPowerTM poskytuje na trhu nejvyšší 
možnou dostupnost 99,9999999 %. Představuje rovněž 

nízké náklady na provoz dosažené díky systému řízení 
maximální účinnosti (Maximum Efficiency Management 

MEM) a nízkým ztrátám energie.

Distribuovaná aktivně-redundantní architektura systému 

CumulusPowerTM (DARA) znamená, že celá architektura, 

dokonce i logika ovládání, je distribuovaná. Pokud tedy 

některá část selže, je automaticky izolována a systém 

poskytuje ochranu napájení i nadále. Komunikační linky 

mají rovněž vestavěnou redundanci, takže pokud pře-

stane komunikovat jedna linka, pokračuje komunikace 

přes UPS.

CumulusPowerTM také umožňuje bezpečnou výměnu

komponent za provozu. Přidávaný modul proto může být

v zapnutém rámu plně izolován a testován ještě před tím, 

než bude zatížen. CumulusPowerTM  tak poskytuje nejvyšší
možnou dostupnost a v současné době je to nejbez-

pečnější a nejspolehlivější UPS, která je k dispozici pro

ochranu kritického napájení.
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Modul 2 (2020): instalováno 6 ks 300kW rámů
CumulusPowerTM osazených 12 x 60kW inteligentními mo-

duly UPS (IM) a 1 ks 300kW rámu CumulusPowerTM 

osazený 3 x 50kW IM. Tyto jednotky budou zálohovat IT, 

řídicí a monitorovací prvky datového centra.

Modul 6 (2021): instalovány 3 ks 300kW rámů
CumulusPowerTM osazených 15 x 60kW IM, spolu s 1 ks 

300kW rámu CumulusPowerTM osazeným 3  x  50kW  IM. 

CENTIEL,  se svým lokálním partnerem PRONIX, také po-

skytují kompletní servis a záruční podporu instalovaného 

řešení systémů UPS. Vysoké nároky na napájení celého 

datového centra zajišťují čtyři motorgenerátory FG Wilson 

výrobce Caterpillar (Nl) Ltd., každý o výkonu

1 600kVA.

Pří výstavbě Modulu 6 bylo třeba překonat určité obtíže. 

Instalované technologie bylo nutné ochránit před prachem, 

protože výstavba stále pokračovala. Kromě toho bylo potře-

ba provést instalaci rychle a efektivně z důvodu blížících se 

vánočních svátků, které zasahovaly do harmonogramu 

provedení díla. Bylo nutné zachovat i běžný provoz datové-

ho centra TTC TELEPORT, aby nedošlo k přerušení či vý-

padku stávajících aplikací.

Vývoj a hladký průběh projektu řídila společnost PRONIX,

důvěryhodný partner společnosti TTC TELEPORT. 

PRONIX byl zodpovědný za chod celé stavby nového 

datového centra, za nezbytné legislativní procesy, bez-

pečnost a koordinaci subdodavatelů. Koncepci napájení
navrhl PRONIX v souladu s celosvětově uznávaným bez-

pečnostním standardem TIER 3, který Uptime Institute 

stvrdil příslušným certifikátem.

PRONIX vstoupil do projektu nového datového centra 
v roce 2015 jako technický konzultant investora s úko-
lem posoudit stav a kvalitu projektu připravovaného pů-
vodním projektantem. Technické řešení však neslo řadu 
vážných chyb. PRONIX proto projekt převzal a přepra-
coval v rekordně krátkém čase čtyř měsíců. Některé
části byly zachovány, většinu však bylo potřeba nově
vyprojektovat. Požadavky na nové datové centrum vy-
žadovaly koncept modulárních UPS, které nabízejí fle-

xibilní, škálovatelnou, spolehlivou a efektivní ochranu 

napájení a současně umožňují postupný růst a zvy-
šování energetické kapacity, aniž by byla ohrožena 

dostupnost již nainstalovaných IT technologií.

V roce 2020 byl PRONIX, jako osvědčený partner 

TTC TELEPORT, požádán o rozšíření projektu o další 

fázi.
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V tuto dobu byly představeny i systémy UPS CENTIEL 

pro bezpečné a efektivní napájení, umožňující postupný 
růst datového centra.

Dodávka, zprovoznění a testování nových UPS bylo

dokončeno v únoru 2021. Systém byl prověřen řadou zkou-

šek a zátěžových testů, přičemž byly testovány nové

i stávající oblasti. Provedeno bylo přes 800 dílčích

funkčních zkoušek jednotlivých subsystémů. Zátěžové

zkoušky byly prováděny se simulovanou provozní zátěží

700kW IT/modul. Na závěr byl proveden celkový integrační

test všech technologií simulující standardní provoz i ne-

standardní náhodné poruchové jevy. Systém UPS

CENTIEL byl testován několik hodin s plným zatížením

a prokázal 100% úspěšnost.

Systém CumulusPowerTM, přední řešení ochrany napá-

jení UPS společnosti CENTIEL, nyní chrání zátěž dvou

nových datových sálů (Modul 2 a Modul 6) datového

centra TTC TELEPORT. Tato instalace zajišťuje maxi-

mální bezpečnost a nejvyšší dostupnost kritických aplika-

cí. Poskytuje ochranu napájení datového centra a pře-

devším ochranu dat mnoha globálních zákazníků.

Pro více informací navštivte: 

www.centiel.com 

www.pronix.cz
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