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SPOLEČNOST CATEGORY
•

CATEGORY v ČR od 1999, dceřinná společnost na Slovensku od 2008

•

Celkem 50 zaměstnanců, celkový obrat 6M EUR

•

Tři pilíře společnosti

•

Přípravné studie, Tiering, Design, Projektové řízení, Výstavba, Certifikace, Servis

PARTNEŘI
•

Tyco Electronics

•

AVAYA

•

IP Trade

•

ASC telecom

•

Allied Telesis

•

Logicube

•

E-key

•

WildPackets

•

Wey Technology

•

Upsite Technologies

•

Axis Communications

CERTIFIKACE
•

TYCO Electronics – NDI partner + AMPTrac

•

AVAYA – Business Partner

•

Certifikace pro oblast Datových Center :
• Accredited Tier Designer / Uptime Institute (v ČR pouze CATEGORY)

• Certified Data Centre Design Professional (CDCDP (TM) ) / Cnet (v ČR pouze
CATEGORY)
• AMP ACT V „Designing Data Center" / Tyco Electronics

ČISTOTA V DATOVÝCH CENTRECH
•

jedno ze základních provozních pravidel DC ve vztahu k záručním podmínkám na IT,
spotřebu elektrické energie a výkon chlazení

•

DC – zdroj tvorby nečistot a kontaminací (HW, činnost CRAC, netěsnosti, pohyb osob,
provozní chyby)

ISO 14644-1
•

maximální množství mikroskopických částic, a jakých velikostí, může být obsaženo
v jednom metru krychlovém vzduchu

•

pro DC platí třída 8 a lepší

ZÁKLADNÍ ASPEKTY ČISTOTY V DC
•

úspora energií

•

spolehlivost a životnost IT

•

záruky

členění filtrů MERV

PROČ PROVÁDĚT ÚKLID V DC
•

úspora el. energie - University of Southampton provedla měření na provoz datového
centra v závislosti na čisté prostředí, kde je prokázáno, že po úklidu došlo k úspoře
energií. (úspora 9,64 kWh / RACK / týden)

•

výrobci hardware udávají, jaký je přípustný stupeň znečištění prostor, ve kterém je
hardware provozován. V záručních podmínkách výrobců je pak uvedeno, že pro uznání
reklamace musí být prokázáno, jak byly udržovány prostory ve kterých bylo zařízení
provozováno. Prostory musí být udržovány v normě ISO 14644-1 Class 8 a lepší. Zároveň
doporučují provádět dekontaminaci 2x do roka

•

ochrana zdraví a životního prostředí. Vliv prachu na lidský organismus byl předmětem
mnoha studií a jeho škodlivé účinky jsou nezpochybnitelné. Je potřeba si uvědomit, že
každá úspora energie má i vliv na snížení emisí CO2.

•

1 kWh elektrické energie je ekvivalent k záchraně 0,43 kg CO2

ÚKLID V DC - CATEGORY
•

strojové mytí a vysátí zdvojených
technologických podlah

•

vysátí prostoru pod zdvojenou podlahou

•

vysátí, čištění datových a síťových
rozvaděčů

•

vysátí a čištění elektro rozvaděčů

•

čištěni, seřízení kamerového systému, čištění
osvětlení

•

vyprání vzduchu

STROJOVÉ MYTÍ A VYSÁTÍ ZDVOJENÝCH
TECHNOLOGICKÝCH PODLAH
•

Jako každá podlaha i ta technologická potřebuje
čas od času údržbu. Pouhé zametení, nebo
setření mokrým hadrem je pro údržbu
nedostatečné, navíc manipulace s vodou je v
datových centrech nevhodná.

•

KÄRCHER BR 400 a kompaktnější BR 30/4 je
díky svým rozměrům vhodný pro mytí podlah v
technických sálech.

•

Dávkování speciálních čistících přípravků je v
bezpečném množství a zároveň je odsáváno tak,
aby nedošlo k zatečení pod podlahu.

VYSÁTÍ PROSTORU POD ZDVOJENOU
PODLAHOU
•

Vysávání pod zdvojenou technologickou podlahou je
jedna ze zásadních činností dekontaminace
technických sálů. Obzvláště v případě použití CRAC
chladících jednotek je prostor pod podlahou místem,
kde se usazuje nejvíc nečistot.

•

Použití bezpečnostního vysavače KÄRCHER NT 35/1
Tact Te H, který je určený na vysávání nebezpečných a
zdraví škodících prachů třídy prachů H včetně azbestu.
Tento vysavač odpovídá všem evropským standardům
pro práci v technologických sálech.

•

Vysavač je možné použít i v případě havárie, např. při
úniku vody (chladiva) z klimatizací.

VYSÁTÍ, ČIŠTĚNÍ DATOVÝCH
A SÍŤOVÝCH ROZVADĚČŮ
•

Čištění datových, síťových rozvaděčů a IT techniky je
velmi důležité, ale zároveň i velmi choulostivé. Je
potřeba vědět kam a jak je možno „sáhnout“, aby
nevznikl výpadek, popřípadě porucha zařízení.

•

Pro tuto činnost používáme pouze profesionální
vysavač EPA Cleanroom Vac Electronic 777-ESD-SE-GS, který je vybavený více stupňovou ochranou
uzemnění výboje statické elektřiny, možností regulace
sacího výkonu a tří stupňovou filtrací, která splňuje
normu ISO 14644-1 až do třídy 6.

VYSÁTÍ A ČIŠTĚNÍ ELEKTRO ROZVADĚČŮ
•

I elektrické rozvaděče je potřeba čistit a
vysát, aby nedocházelo k usazování prachu.

•

Aby bylo možné důkladně vysát a vyčistit
elektrický rozvaděč, musí se otevřít a sundat
veškeré kryty. Na to už je zapotřebí
odborného elektrotechnického vzdělání,
neboť se jedná o práci v blízkosti a částečně
pod napětím.

ČIŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ KAMEROVÉHO
SYSTÉMU, ČIŠTĚNÍ OSVĚTLENÍ, KONTROLA EMC
• Čištění bezpečnostních prvků (EZS, EPS, EKV, SHZ) pro jejich správnou činnost se
provádí pouze technicky znalými osobami.
• Čištění/seřízení kamerového systému se provádí pro zajištění kvality zaznamenávaného
obrazu. Prach v kombinaci s vlhkostí znehodnocuje optiku kamer.
• Čištění osvětlení se provádí z důvodu prodloužení životnosti a zachování úrovně
světelného toku. Svítidla zanesená prachem jsou tepelně více namáhána.
• Prach se usazuje i na a v klimatizacích, v kabelových žlabech, na kabelech, na spodní a
boční hraně zdvojené podlahy. Toto vše je potřeba vysát, otřít, aby bylo dosaženo hodnot,
které udává norma ISO 14644-1 třídy 8 a lepší.

• Součástí čištění probíhá i vizuální kontrola zemnění v nepřístupných místech.

VYPRÁNÍ VZDUCHU
•

Po úklidu se provádí praní vzduchu
v DC speciální pračkou

•

Princip je jednoduchý, ale přesto
velmi účinný

•

Pračka vzduchu funguje na principu
cirkulace vzduchu. Vzduch je
nasáván do pračky přes velmi
účinné filtry, které ho zbavují 95%
částic o velikosti 0,5 µm, 99% částic
o velikosti 1 µm a větší

METRIKA ČISTOTY VZDUCHU A CERTIFIKÁT
ČISTOTY
•

Závěrečné (popř. počáteční) měření čistoty dle ISO
14644-1 v různých bodech DC

•

Měřící přístroj TSI AEROTRAK® Handheld Particle
Counter Model 9306

•

Závěrečný měřící protokol a Certifikát čistoty a
dekontaminace prostor dle ISO 14644-1 Class 8 s
platností půl roku

•

Prostředí vyhovuje pro provoz IT hardwaru

•

Certifikát je nutný pro interní a externí audity, je
požadován výrobci HW v případě reklamace, zda byli
splněny záruční podmínky

… během této přednášky jsem vyprodukoval
700.000 mikročástic !!!

• DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST

jiri.kapoun@category.cz

