
Centrum Danych Atman 
Warszawa-1
ul. Grochowska 21a
04-186 Warszawa

6 800 m² powierzchni IT
57 MW
100% uptime od 2012 r.
Neutralność telekomunikacyjna
Łączność klasy operatorskiej
Wsparcie dla rozwiązań wielochmurowych
Pełne dostosowanie do potrzeb klienta
Zespoły ochrony i wsparcia technicznego 
działające na miejscu 24/7

Centrum Danych Atman 
Warszawa-1

Centrum Danych Atman Warszawa-1 (WAW-1) to kampus składający 
się z 11 budynków, zlokalizowany w największym ośrodku 
biznesowym Europy Środkowo-Wschodniej.
Spełnia potrzeby najbardziej wymagających klientów i instytucji 
publicznych w zakresie bezpieczeństwa, dostępności i skalowalności.
Z uwagi na potencjał rozbudowy, łączność klasy operatorskiej
i należący do Atmana punkt wymiany ruchu IP (Thinx IX), WAW-1 
wspiera nieograniczony rozwój przedsiębiorstw globalnych, 
hiperskalowych, jak i lokalnych, działających na mniejszą skalę.



Powierzchnia brutto: 13 446 m² 
Wyposażenie: pod klucz i do adaptacji
Obciążenie podłogi: 1 500 kg/m², możliwość dostosowania 
nośności podłogi do większych obciążeń
Rozładunek: rampy, windy towarowe
7,5 km od centrum Warszawy
8,5 km od dworca kolejowego
12,9 km od Lotniska Chopina w Warszawie

OBIEKT I LOKALIZACJA

57 MW przydzielonej mocy 
Redundancja 2N
Udokumentowany rzeczywisty uptime 100% od 2012 r.
SLA 99,999%
Gęstość do 10 kW/szafę. Wysoka gęstość na życzenie
16 agregatów prądotwórczych
Gwarancje pochodzenia energii z odnawialnych źródeł

ZASILANIE

CRAC z redundancją N+1
System chłodzenia precyzyjnego
Temperatura: 18-27°C
Wilgotność względna: 30-70%
Układ: ciepłe/zimne korytarze

KLIMATYZACJA

ISO 9001:2015 w zakresie zarządzania jakością
ISO/IEC 27001:2013 w zakresie zarządzania
bezpieczeństwem informacji
EPI-DCOS poziom 4 w zakresie operacji, procedur
i utrzymania data center
Europejski kodeks postępowania na rzecz efektywności 
energetycznej centrów danych: uczestnik i promotor
Zgodność z wymogami Tier III+

CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ

Przestrzeń kolokacyjna n × 1U
Wydzielone boksy
Prywatne serwerownie
Dedykowane centra danych
Zdalne ręce: profesjonalne wsparcie inżynierskie na 
miejscu 24/7

USŁUGI

System telewizji przemysłowej (CCTV) wewnątrz
i na zewnątrz obiektów
Strefowy system kontroli dostępu 
SSWiN
Pracownicy ochrony monitorujący obiekt 24/7
Dostosowanie systemów bezpieczeństwa do wymagań 
klienta na życzenie

BEZPIECZEŃSTWO

System wczesnego wykrywania pożaru 
Gazowe systemy gaśnicze (Inergen) 
Niezależne strefy pożarowe ze 120-minutową 
odpornością ogniową 

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

Neutralność telekomunikacyjna (ok. 20 operatorów
dostępnych na miejscu)
Własna sieć IX i FO
Niezależne wejścia kabli do budynków i redundantne 
okablowanie światłowodowe
Pomieszczenia MMR
Usługi:

Internet Connect
Metro Connect
DC Poland Connect
Cloud Connect
Cross Connect
IX Peering
Tier 1 Transit
WAN Connect
Fiber Connect
Broadband Internet

ŁĄCZNOŚĆ

Skontaktuj się lub odwiedź nas i zweryfikuj jakość naszych usług
Atman sp. z o.o.  
ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, Polska
+48 22 51 56 800
info@atman.pl atman.pl

https://datacenterpoland.com/
https://atman.pl



