
konstant og sikrer, at servere og andet 
udstyr altid står i det perfekte klima. 
Der er brandslukningsanlæg i hver celle 
med Inergen, og der er redundans på 
alle bagvedliggende systemer og udstyr.

Skræddersy dit set-up 
I vores datacenter kan du placere din 
server i eget data room, bur eller skab. 
Der er flere forskellige størrelser, og du 
vælger selvfølgelig selv den, der pas-
ser bedst til dit behov. Du får dit eget 
strømudtag og egen netværksforbindel-
se, så du altid har den bedste kapacitet 
til rådighed.  
 
Du kan selv stå for drift og vedlige-
holdelse eller få os til at hjælpe dig. Vi 
sidder klar 24 timer i døgnet. Du vælger 
kort sagt selv den Colocation løsning, 
der passer bedst til dine behov og res-
sourcer. 

COLOCATION .
Trygge rammer og stabil drift 
Med Colocation i Sentias datacenter 
sikrer du din virksomheds data 
mest muligt mod netværksnedbrud, 
strømsvigt, brand m.m. Sentia har 
siden 2001 tilbudt Colocation. Vi ligger 
på Smedeland 32 i Glostrup, hvor vi 
har 13.500 m2 grund til rådighed, med 
1.400 m2. kontor og 2.000 m2, topmo-
derne datacenter.

Løbende optimering 
Vi udvider løbende vores rammer efter  
behov. Fra vores første 30 m2 til de 
nuværende 1.000 udnyttede m2, har 
vi konstant forbedret og opgraderet 
vores faciliteter – og vi har stadig mange 
kvadratmeter til rådighed. 

Overvågning 24/7/365 
Vores datacenter er overvåget og sup-
porteret 24 timer i døgnet.Avancerede 
køleanlæg holder temperaturen 

Certificeret hosting 
Sentia forpligter sig til at leve op til Host-
ingmærkets høje krav om sikkerhed og 
kvalitetssikring. Ordningen bygger bl.a. 
på ISAE 3402 og indebærer, at vi som 
certificerede medlemmer forpligter os 
til at leve op til en række kvalitetskrav, 
som vi løbende dokumenterer over for 
en ekstern auditør.  
 
Overliggeren er sat højt: Vi lægger os 
med certificeringsordningen på et 
niveau, som er højere end branchens 
generelle standard i Danmark. For din 
virksomhed betyder det, at du trygt kan 
overlade hosting af din IT-infrastruktur 
og services til os.

Privat data room 
Du har hos Sentia mulighed for at leje 
et privat data room, hvor du også har 
adgang 24 timer i døgnet.

Inergen brandslukning

Iris scanningOppetid mindst 99,7%

24/7/365 supportHøj driftssikkerhed

UNITS
MÅL 
(BXD) STRØM STRØM-

FORSYNING SIKRING DØRE STRØM-
AFREGNING NETVÆRK

10 60 X 90 el. 
100 CM 6-10 AMP 230 V AC* 10A lås for 

og bag
forbrugs-
afregnet

RJ-45 (fast & 
giga ethernet), 
fiber

47 60 X 90 el. 
100 CM 10 AMP 230 V AC* 16A** lås for

og bag
forbrugs-
afregnet

RJ-45 (fast & 
giga ethernet), 
fiber

FOOT-
PRINT

60 X 90 el. 
100 CM 10 AMP 230 V AC* 16A** forbrugs-

afregnet

RJ-45 (fast & 
giga ethernet), 
fiber

Tekniske specifikationer
- Båndbredde: 10 Mbit/s til 10 Gbit/s - Redundant nødstrømsgenerator
- Tildeling af IP adresser efter behov - Redundante IP-transit
- 24/7/365 adgang    - Prioriteret dieselforsyning
- Redundant UPS, batteripark og køl - Egen transformerstation

24/7/365 overvågning

Fordele ved Sentia:

      24/7/365 support og beredskab 

      Komplette hosting- og hybridløsninger 

      Eget kraftigt netværk 

      Mere end 15 års erfaring 

      Stor og bred teknisk viden 

      Sikkert og moderne datacenter 

      Samler administrationen 

      Én kontakt – et kundesystem

*   Der er mulighed for at få 3-faset 400 V AC
** For 47 units og footprints fås sikringsstørrelse op til 63 A


