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A Gépterem rövid infrastruktúra leírása

1. Az épület környezete

Az épület a Váci úton, a Duna Plazatól 
150 méterre az Északi Összekötő Híd felé 
helyezkedik el, a Duna Plaza oldalán. A 7 
szintes épületet a Budapest Bank 2002-ben 
építettette. Ennek 3. emeletén alakították ki 
a bank saját géptermét, így a pénzintézetre 
vonakozó szigorú követelményeket már 
a tervezéstől kezdve, a teljes kialakítás 
folyamán figyelembe vették.

2. Az áramrendszer

Az épületet két - saját tulajdonú - egyenként 110 kV-os transzformátor szolgálja ki. 
Transzformátorhiba esetén a hibás eszköz javítása azonnal elkezdődhet, a hibajavítás nem az 
áramszolgáltató által biztosított rendelkezésre állással kezdődik meg. Az áramszolgáltató a 
két transzformátor betápját független nyomvonalon biztosítja (északi és déli irányból a Váci út 
mellett, így a kábeleknek egyáltalán nincs egymás melletti párhuzamos nyomvonala). Az épület 
áramrendszere gondoskodik a betáplálások közötti automatikus átkapcsolásról. A gépteremben 
összesen több mint 800 kW villamos teljesítmény  áll rendelkezésre, amely a transzformátortérből 
két független nyomvonalú kábelen van felvezetve.

Az épületen belüli áramellátást az emeleti 
áramrendezőkig futó redundáns áramsín 
biztosítja. Erre csatlakozik a gépterem 
is. Így az ACE-Telecom és a Cascade 
által 2017. elején elvégzett gépterem 
felújítás során ezt a redundanciát vittük 
tovább a gépteremben elhelyezkedő 
kisebb keresztmetszetű kábelek 
és kismegszakítók cseréjekor. Az 
áramellátás redundanciája egészen 
a rack szekrényekig, polcos gépek 
esetében a polcokon elhelyezett 
áramelosztókig épült ki.
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3. Szünetmentes rendszer

A szünetmentes tápellátást egy 120 kW teljesítményű 
EATON és egy 60 kW teljesítményű Riello UPS biztosítja. 
Ezek kimenete minden rack szekrényhez és a polcos 
gépekhez is ki van vezetve. Ezáltal a kettős tápegységgel 
rendelkező szerverek független betáplálását is meg lehet 
valósítani. Az UPS egységek modulárisan bővíthetők, 
ezt akkor végezzük el, ha a fogyasztás eléri a névleges 
teljesítmény 75%-át.

4. Generátor rendszer

Az épület -1 szintjén alakították ki a két darab 700 kW teljesítményű Cummins generátor helyét. 
Ezek a PLC vezérlésű, szinkron generátorok egyenként 700 liter kapacitású direkt tartállyal és egy 
közösített 4000 liter kapacitású közös tartállyal rendelekeznek. Amennyiben a direkt tartályok 
telítettsége 50% alá esik, az üzemanyag szivattyúk üzemanyagot emelnek át teljes telítettségig 
a közös tartályból. A közös tartály a generátorok üzeme közben az épületen kívülről tölthető, 
így - tulajdonképpen bármilyen időtávra - biztosított a 7x24-es üzem. A generátorok üzemanyag 
injektora elé beépített részecskeszűrő kiszűri a szennyeződéseket és kiküszöböli az ebből eredő 
meghibásodásokat. A generátorok teljes áramszünet esetén a szünetmentes rendszerek jelzésére, 
30 másodpercen belül automatikusan indulnak.

A rendszerek működését munkatársaink 
rotációban, kötelező, jelleggel 2 hetente 
próbaindításokkal tesztelik, így minden 
operátor munkatársunk, illetve az ACE 
Telecom és a Cascade mérnökei is 
készség szinten képesek a rendszer 
kezelésére.

5.	 Tűzoltó	rendszer

A tűzoltórendszer jelenleg 3 darab NOTIFIER CAE-200+ oltóközpont vezérlésével üzemel. A 
szerverteremben aktív gázos oltás történik vészhelyzet esetén.
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6. Klíma rendszer

A gépterem a 2017 előtti időszakban egy 2 kompresszoros (redundáns) UNIFLAIR klímarendszerrel 
működött. 2017 május elején egy teljesen új, 3 különálló blokkból álló ThermoKey hűtőrendszer 
telepítése történt. Az új rendszer hűtőfolyadék vezetését úgy alakítottuk ki, hogy az új hűtőegység 
hibája esetén a régi berendezés tartalék eszközként tudjon üzemelni. A két rendszer közötti 
kapcsolási idő kevesebb mint 15 perc.
A beltéri befúvó egységek (4 darab) mindegyikének motorját újra cseréltük, valamint a radiátorok 
tisztítása és műszaki ellenőrzése is megtörtént.

7.	 Hálózat	és	Távközlési	Kapcsolatok

A gépterem hálózata és távközlési rendszere (hasonlóan a többi rendszerhez), teljesen redundáns. 
A központi eszközök Cisco Nexus 7009 típusúak, GE és 10GE interfészekkel. A két Nexus 7009 
VPC Clustert alkot, és része az ACE Telecom MPLS hálózatának, MPLS LSR és LER funkciókat is 
ellátva. A VPC Cluster lehetővé teszi, hogy a ToR switchek (Cisco és Arista típusok) redundánsan, 
LACP protokoll segítségével csatlakoznak a VPC Clusterhez. A Nexus 7009 eszközök külső 
kapcsolatai 10 Gbps sebességűek, amelyek  BIX-ben, egy a Váci úton található ACE Telecom 
POP-ban és a Cascade Bácskai utcai adatközpontjába vezetnek. Ezáltal a Hosting City 3 külső 
kapcsolattal rendelkezik! A ToR switchek kapcsolatai 10 Gbps sebességűek a VPC Cluster felé. Ha 
egy bérlő közvetlen 10 GE kapcsolatot igényel, akkor azt a Nexus 7009 eszközökbe való közvetlen 
csatlakozással lehet elérni.
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A Cascade Bácskai utcai adatközpontjában 
levő MPLS Node szintén része az ACE Telecom 
hálózatának, így a külső összeköttetés azon 
keresztül is biztosítható. A Bácskai utcában 
található, TIERII szintű szerverszobában 
egy Catalyst 6500 pár nyújtja a hálózati 
szolgáltatásokat, a gépterem ellátása UPS-
sel és generátorral védett, és redundáns 
klímarendszer üzemel ebben a gépteremben 
is.

8. Teherlift

A gépterem egyik közvetlen bejárata (a hátsó bejárat) mellett található a kifejezetten a gépteremhez 
épített teherlift. A teherlift ugyan minden emeleten használható, de kialakítása kifejezetten a 
gépterem kiszolgálását célozza, így a gépterem dupla szárnyas tűzzáró ajtajától 3 méteren belül 
helyezkedik el.

9.	 Dokumentációk

A teljes fent leírt rendszer szakszerű dokumentálása rendelkezésre áll. A dokumentáció a gépterem 
adatszobájában, a Cascade és az ACE Telecom telephelyén megtekinthető.

10. A gépterem szabályzásai

Az operátori munkavégzés, és a gépteremben való munkavégzés szabályzása rendelkezésre áll. 
Ennek folyamatos felülvizsgálata az első két évben negyedévente történik, a későbbiek folyamán 
féléves intervallumokban tartunk review megbeszélést e tekintetben. A gépterem működését 
illetően ISO 27001 és 20000-1 szabályzás készül, valamint folyamatban van Információbiztonsági 
Szabályzás kidolgozása.

11.	 Operátori	csapat

A géptermet üzemeltető operátori csapat jelenleg 7 főből áll. A gépterem mellet 7x24-es személyes 
szakmai felügyeletet biztosítunk. Az operátor bázis több éves géptermi üzemeltetési tapasztalattal 
rendelkező munkatársakból áll.
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13. Kamera rendszer

A teljes terület kamerás megfigyeléssel van ellátva. A felvételeket 1 hónapig tároljuk on-line 
elérhető formában, azután szalagos mentőrendszeren őrizzük a kamerák által készült felvételeket.

14. Árammérés

A redundáns áram rendszer mindkét ágán digitális mérőket szereltünk fel, melyek segítségével 5 
Wh pontossággal historikusan logolva dokumentált az áramfogyasztás.

15.	 Élőerős	őrzés	az	épületre

Az épület főbejáratánál elhelyezett forgóvillás beléptetőrendszert a főbejáratnál kialakított helyen 
élőerős őrzéssel biztonsági szolgálat egészíti ki.

16.	 Javító	alkatrészek	tárolhatósága	(raktár,	fémszekrények)

A gépterem területén a beléptető kapu mögött zárható raktárszoba és fém szekrények teszik 
lehetővé, hogy szerződött partnereink elzártan tárolhassák az általunk a helyszínen elhelyezendő 
eszközeiket és értékeiket.

17.	 Bérlők	számára	biztosított	operátori	helyiség

A saját munkatársaink számára kialakított operátori helyiség mellett a partnerek részére szeparált 
operátori helyiséget biztosítunk. Ebben a szobában az esetlegesen helyben végzendő munkák 
megfelelő körülmények között valósulhatnak meg.

12.	 Beléptető	rendszer

A 3. emeleten a gépterem szintjén logolt beléptetés kábelezése és az ajtónkénti kártyás ellenőrzés 
feltételei adottak. Jelenleg a főbejáratnál működik ellenőrzési pont, a későbbiek folyamán minden 
szekció átjárásánál lesz proximity kapu.
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