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BRANDBLUSSER COMPUTERRUIMTE | DATACENTER | SERVERHOK
ICT&(brand)beveiliging vormen binnen bedrijven de "life-line". Bij downtime of interruptie van
het ICT netwerk en telecommunicatie infrastructuur staat vrijwel direct de bedrijfscontinuïteit en
grote belangen onder grote druk. Dit geldt eveneens in situaties waarbij ondernemingen worden
getroffen door een calamiteit als netspanninguitval, inbraak, waterschade of brand. Zaak is het om
continuïteit van preferente ICT bedrijfsprocessen te borgen en preventief te beschermen.
Met de computerruimte-scan bieden wij de mogelijkheid om een
scherp vergelijk te maken voor het inrichten van een geheel nieuw of
bestaand datacenter of computerruimte. Een goed computerruimte
ontwerp geeft het gevoel plus de zekerheid dat alles onder controle is.
De gemiddelde computerruimte doet in de praktijk circa 10 tot 12 jaar
dienst voordat er opnieuw in de computerruimte wordt geïnvesteerd.
De altijd nog sterk groeiende behoefte aan direct beschikbare online
datastorage en communicatie zorgt nog steeds voor een sterke groei
in aantallen servers, storage en ICT netwerkapparatuur. De kostbare
vierkante meters in computerruimten dienen dan ook efficiënt benut
te worden. Dit alles zonder afbreuk te moeten doen aan het behoud
van overzicht, bereikbaarheid en werkbare ruimte in ICT omgevingen.
Naast de hierboven genoemde groei van de ICT omgeving heeft men ook nog te maken met de
groei van de organisatie zelf. Uw organisatie zal in de toekomst waarschijnlijk uitgebreid worden
met extra capaciteit. Door het nemen van maatregelen kunt u uw computerruimte modulair
voorbereiden. Optimale brandpreventie in de computerruimte is bij iedere computerruimte grootte
even belangrijk. Wel is het zo dat de ene centrale computerruimte een hogere beschikbaarheid
noodstroomvoorziening en mogelijk snellere dataverbindingen vereist dan een andere centrale
computerruimte. Iedereen kent bijvoorbeeld wel een bedrijf waar de server nog in de bezemkast
staat opgesteld. Echter is deze server net zo belangrijk als een server op de beurs in Amsterdam.
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keur: Rijkskeurmerk, CE, EN 3-7
incl. ophangbeugel en keuringsticker
op èèn meter hoogte aan de wand monteren
binnen bereik van 5 meter vanaf ICT en “E” apparatuur
bij bestelling >10 stuks ontvangt u aantrekkelijke korting
frequent onderhoud en in het tiende jaar nieuwe vulling
brandblusser computerruimte en overige "E" ruimten
neem contact op om uw korting af te stemmen

De resultaten vanuit de computerruimte scan worden geanalyseerd en opgesteld inclusief de
toekomstgerichtheid, de wensen van u als gebruiker en eventuele eisen van de verzekeraar. Van
het totaal ontvangt u een maatwerk computerruimte advies. Behalve brandblussers voor in de ICT
ruimte of voor op kantoor kunt u ook bij ons terecht voor automatische blussystemen.
Advies brandpreventie computerruimte? Neem gerust contact op.
Met vriendelijke groet,
BlusPunt Brandblussers | Tel. +31(0)591-572525 | info@brandblusser-computerruimte.nl
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