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Trăim în era tehnologiei, iar cele mai importante resurse în mediul bussinesului la momentul actual 
le reprezintă o bună conexiune de date și un branșament de energie electrică bine dimensionat 
pentru a putea susține un sistem complex de echipamente. Vă propunem să lăsați toate aceste 
griji în seama noastră, iar echipa de experți Quartz Matrix va lucra în vederea asigurării condițiilor 
optime pentru a vă oferi produse și servicii la standardele cele mai înalte și în conformitate cu 
legislația în vigoare.

În cadrul firmei Quartz Matrix, avem specialiști cu multiple certificări în mediul IT (specializați în 
dezvoltare Data Centere), securitate electronica și la incendiu, eficiență energetică, mentenanță și 
service, dezvoltare software, precum și o certificare INSEMEX pentru mediul ATEX.

Pentru noi, Data Centerul reprezintă un spațiu dedicat dintr-o clădire sau dintr-un grup de clădiri 
utilizat pentru a adăposti sisteme de operare sau sisteme de arhivare. Avem deja la activ atât 
proiectarea, cât și implementarea acestor modele de proiect, astfel încât vă putem asigura de 
calitatea serviciilor noastre. Atât echipa de proiectare, cât și cea de implementare lucrează 
împreună pentru a satisface nevoile clienților.

În primul rând, punem accent pe ce este important pentru utilizatorii sistemelor incluse în 
structură, în funcție de necesitățile fiecăruia. În continuă colaborare cu beneficiarii soluțiilor 
noastre, optimizăm proiectele astfel încât să se muleze cât mai bine pe solicitările acestora.

Ținem cont de fiecare etapă în elaborarea proiectelor: 

 1. Consultarea cu beneficiarul – echipa noastră de experți va purta o discuție cu beneficiarul 
pentru a pune bazele proiectului

 2. Consultarea internă cu referire la abordarea proiectului – implicarea beneficiarului încă 
din faza de întocmire a soluțiilor

 3. Prezentarea soluțiilor noastre – livrarea proiectului tehnic conform solicitărilor clientului 
și verificat de personal autorizat

 4. Implementarea soluțiilor – punerea în funcțiune a soluțiilor de către echipe specializate 
la cele mai înalte standarde și în conformitate cu normativele și legislația în vigoare

Pe toata durata proiectului, de la faza de întocmire a soluției până la finalizarea implementării, 
Quartz Matrix asigură Managementul proiectului prin intermediul unei persoane dedicate, 
focusată pe cei trei factori esențiali în dezvoltarea unui proiect: termen, buget și calitate

Avem experiență, oamenii și partenerii pentru a putea crea Data 
Centerul optim pentru dumneavoastră.



Pașii dezvoltării unui Data Center la standardele actuale

Proiectul este unul complex, divizat în două spații, fiecare cu o cameră a serverelor individuală. 
În funcție de numărul de utilizatori ai rețelei de telecomunicație, camera serverelor a fost 
dimensionată astfel încât să țină cont de volumul de informație utilizat.

Instalația de comunicații date este soluția tehnică care stă la baza realizării unei clădiri “inteligente” 
(o veritabilă Smart Building), în care comunicațiile sunt o necesitate. Integrarea comunicațiilor 
de date, precum și a celor de voce folosind infrastructura de cabluri de cupru sunt grupate sub 
denumirea de cablare structurată, care conduce la un sistem de comunicații integrat și scalabil, 
cu avantaje majore față de varianta tratării separate a celor două rețele. Pentru acest obiectiv, 
rețeaua de comunicații voce-date constituie baza implementării unitare a soluțiilor software și 
hardware de inter-operabilitate între clienții interni și externi.

Spațiul a fost realizat cu pardoseală tehnică flotantă, astfel că distribuția rețelei de date s-a 
realizat sub pardoseală.

Fiecare birou a fost dotat cu prize de date proprii, fiecare având legatură directă în camera 
serverelor.

Folosim practicile recomandate de producători de top pentru 
dezvoltarea unui Data Center modern.

Data Centerele datează încă din 1940, când s-au pus bazele primului computer destinat să 
calculeze masele de detonare ale artileriei pentru Laboratorul de cercetare balistică din cadrul 
Armatei Statelor Unite. Datorită componentelor masive, din stadiile incipiente ale dezvoltării 
tehnologiei computerelor au fost folosite elemente standard ale Data Centerelor din ziua de 
astăzi, cum sunt rack-urile, pardoselile flotante sau jgheaburile metalice. De asemenea, din 
cauza faptului că era un consum de putere enorm, s-a dovedit necesară o sursă de racire care să 
prevină în acest mod declanșarea incendiilor și pierderea datelor înregistrate.

Un Data Center modern utilizează aceste materiale în zilele noastre din prisma faptului că aduc 
îmbunătățiri infrastructurii unui Data Center. Nucleul acestui Data Center îl reprezintă camera 
serverelor. Din acel punct se distribuie informația către multiple unități externe de monitorizare și 
prelucrare a informației.

În paginile următoare, dorim să prezentăm o lucrare de referință a companiei noastre: un Data 
Center modern ce respectă și întrunește solicitările beneficiarului. Pornindu-se  de la solicitarea 
beneficiarului de a executa într-un timp relativ scurt un spațiu dedicat unei rețele de telecomunicație 
pentru activitatea de tip Call Center, o infrastructură complexă care avea să susțină în jur de 250 
de utilizatori de rețea simultan, s-a proiectat și s-a dimensionat o instalație de date-voce care a 
putut susține parametrii impuși.

Imaginea 1 - Vedere panoramică din camera serverelor

Imaginea 5 – Organizarea cablurilor în rack

Imaginea 3 – Cabluri în rack-uri în camera serverelor Imaginea 4 – Organizarea cablurilor în rack

Imaginea 2 - Pardoseală flotantă, trasee de cabluri



Soluții dedicate unui Data Center pentru securitate la incendiu, 
conform reglementărilor în vigoare la nivel național și european

Instalația de detectare și stingere a incendiilor a fost proiectată în ideea de a acorda o atenție 
sporită pentru protecția la foc în camera serverelor.  

Instalația de stingere a incendiilor are rolul de a detecta, semnaliza și stinge incendiul în spațiul 
analizat și se comandă automat prin intermediul centralei de stingere, montată în camera 
serverului. Centrala de stingere este conectată la instalația de detecție, semnalizare și alarmare 
a incendiului.

Instalația de stingere a incendiului este de tip inundare totală cu agent de stingere tip FK-5-1-12 și 
asigură stingerea incediului din zona protejată aferentă încăperii Server Room printr-un sistem fix 
de duze racordate la recipientul de stocare prin intermediul unui sistem de conducte de distribuție.

Pentru stingerea incendiilor în întreg spațiul protejat se va deversa agentul de stingere de tip FK-
5-1-12, astfel încât concentrația de agent de stingere să fie deversată în mai puțin de 10 secunde. 
La instalațiile de stingere cu inundare totală a incendiilor, cantitatea (masa) de FK-5-1-12 introdus 
va acoperi și pierderile cauzate de neetanșeități. Suprafața totală a golurilor ce nu pot fi închise 
nu trebuie să depășească 3% din volumul incintei protejate sau 10% din aria totală a suprafețelor 
incintei.

Conform normelor în vigoare, instalația de stingere a incediilor cu FK-5-1-12 va dispune de cel 
puțin două surse de alimentare cu energie electrică:

 • una de bază (principală) – Sursa de bază pentru alimentarea cu energie electrică a 
IDSAI trebuie să fie Sistemul Electroenergetic Național. Alimentarea cu energie electrică a 
elementelor componente ale Instalației de detecție, semnalizare și alarmare va fi independentă 
de orice dispozitiv de separare generală a clădirii, astfel coloanele de alimentare ale unității EEC 
racordându-se la tabloul electric pentru sisteme de securitate;

 • una de rezervă, la tensiunea de 24Vcc, având la bază acumulatori fără întreținere, 
amplasați într-un compartiment dedicat al echipamentului de control și semnalizare, a căror 
capacitate asigură alimentarea cu energie electrică a instalației timp de 48 ore plus 30 minute 

Încăperea Server Room este dotată cu unități de aer condiționat specifice pentru Data Center, 
de tip dulap. Sunt montate două unități interioare, fiecare din acestea având o putere termică de 
răcire și de încălzire mai mare decât necesarul de răcire, respectiv necesarul de încălzire. Astfel, 
cea de-a doua unitate interioară are rolul de asigurare a redundanței în funcționare.

Fiecare unitate interioară are o putere termică de răcire de 34.500 W și o putere termică de încălzire 
de 9.100 W. Cele două unități interioare sunt montate pe o pardoseală tehnică în fața rack-urilor, 
acestea aspiră aerul din încăpere pe la partea superioară, îl răcesc/încălzesc și îl refulează pe la 
partea inferioară în pardoseala tehnică. Între rack-uri și peretele încăperii sunt montate grile de 
ventilare, iar spațiul creat între rack-uri și perete va fi închis, astfel forțând aerul rece/cald venit de 
la unitățile interioare de climatizare să spele echipamentele montate în rack-uri.

Imaginea 6 – Camera severelor 

Imaginea 7 – Unități de răcire Schneider Electric

Imaginea 8 – Răcire prin pardoseală tehnică în camera serverelor



Detectorul punctual de fum are în componență un detector optic de fum. Detectorul de fum este 
dispozitivul de detecție sensibil la particulele de fum de dimensiuni mai mari, care reflectă lumina 
sau particulele fine, de culoare închisă, care o absorb, fiind compus dintr-o sursă de lumină și un 
receptor (element electronic fotosensibil). Orice modificare a sistemului de referință, din cauza 
existenței microparticulelor specifice fumului degajat în timpul unui incendiu, determină variații 
de curent în sistemul electronic și emiterea unui semnal (efect Tyndall).

Sistemul de detecție a fumului prin aspirație este soluția pentru detecția fumului într-un stadiu 
incipient și cu o viteză de detectare foarte mare. Acest lucru se datorează sensibilității foarte 
mari, precum și a posibilității detecției fumului în locuri și poziții în care amplasarea detectorilor 
de fum punctuali nu ar fi posibilă. Practic, unitatea de detecție prin aspirație are în componență 
senzori cu tehnologie laser în a căror cameră de detecție este introdus forțat aerul contaminat cu 
fum, adus din aria generării lui prin intermediul unei tubulaturi. O pompă de vacuum trage aerul 
prin această tubulatură în care sunt aplicate orificii de absorbție (duze). Debitul de aer absorbit 
este monitorizat, afișat prin intermediul unui display grafic, cu posibilitatea ajustării lui pentru 
selectarea pragului de sensibilitate. Împotriva prafului sau altor substanțe care ar declanșa alarme 
false s-au folosit filtre de aer pe traseul de aspirație în imediata apropiere a senzorilor.

la încărcarea de alarmă (necesarul de putere pentru semnalizarea unei alarme pe durata a 30 de 
minute), în condițiile întreruperii sursei de alimentare de bază sau pe perioadele în care aceasta 
nu asigură tensiunea nominală de funcționare.

Instalația de detecție, semnalizare și alarmare în caz de incendiu este dotată cu un echipament 
electric de comandă (EEC) ce verifică permanent dacă starea echipamentelor conectate în circuit 
sunt în stare bună de funcționare, stare de alarmare sau defecte.

Imaginea 9 – Echipament electric de comandă

Imaginea 10 – Detector de fum

Imaginea 12 – Unitate de detecție a fumului 
prin aspirație

Imaginea 11 - Butelia cu agent de stingere – capacitate 
140 litri



În conformitate cu art. 2.15 din P118-2/2013, încăperea a fost echipată cu un ventilator rezistent 
la foc pentru a evacua aerul din încăpere după deversarea instalației și stingerea incediului și după 
trecerea perioadei de retenție a gazului de stingere în încăpere. Ventilatorul a fost dimensionat în 
conformitate cu art. 2.17 din P118-2/2013.

Grila de suprapresiune și subpresiune a fost montată în peretele exterior al Server Room 
și acționează independent de toate instalațiile interioare deoarece deschiderea acestuia se 
realizează gravitațional și nu electric, diminuând semnificativ posibilitatea sa de a se defecta. Rolul 
acestei clapete este de a asigura integritatea echipamentelor din Server Room prin eliminarea 
suprapresiunii și a subpresiunii create în momentul deversării.

Imaginea 13 – Clapeta și ventilator de evacuare a gazelor în urma stingerii Imaginea 14 - Grila de suprapresiune și subpresiune



Duzele de deversare s-au montat după cum urmează: două la nivelul tavanului încăperii, una în 
zona rece din spatele rack-urilor și una în interiorul pardoselii tehnice. Cele două duze de la nivel 
tavanului au un orificiu de deversare de 10.6 mm, duza din zona rece are un orificiu de deversare 
de 10.5 mm, iar cea din pardoseala tehnică are un orificiu de deversare de 7.9 mm. Toate cele 
patru duze au un unghi de deversare de 180°.

Datorită importanței acordate de către beneficiar pentru Data Centerul creat, am pus la rândul 
nostru foarte mare accent pe sistemul de detecție, semnalizare, alarmare și stingere în camera 
serverelor. Ne-am bazat pe un sistem de stingere cu efect imediat, ce ne oferă posibilitatea de 
a dezactiva o alarmă falsă sau de a obstrucționa dezvoltarea unui incendiu.

Imaginea 15 – Duze de deversare ale agentului de stingere

SOLUȚII COMPLETE QUARTZ 
MATRIX PENTRU DATA 
CENTERE

• Virtualizare

• Servere & Storage

• Electroalimentare

• Data Center Cooling

• Data Center Security

• Data Center Safety

• Colocare servere



De ce să alegeți să lucrați cu 
echipa Quartz Matrix?

Pe lângă echipa de experți și specialiști 
certificați în continuă dezvoltare, Quartz Matrix 
are în vedere satisfacția clienților, oferindu-le 
servicii și produse de calitate.  Beneficiem, de 
asemenea, de oameni calificați în domeniul 
Managementului de proiect, oferind astfel 
clienților satisfacția unui proiect bine monitorizat 
din punct de vedere al termenului, costurilor 
și calității lucrărilor efectuate. Datorită gamei 
variate de parteneriate pe care le deținem cu 
furnizorii noștri, căutăm cele mai convenabile 
soluții pentru optimizarea costurilor.

Avem o vedere de ansamblu asupra proiectului 
de la început până la final, astfel că reușim 
în cadrul fiecărui proiect să ne încadrăm în 
parametrii de cost, timp și calitate. Pe întreaga 
perioadă de derulare a proiectului, întocmim fișe 
de progres pentru înștiințarea beneficiarului cu 
referire la stadiul lucrării. 

În vederea unui proiect cât mai bine dezvoltat, 
punem accent pe controlul și planificarea 
proiectului. Punem la îndemână în această 
privință o listă de instrumente ce ne sunt de 
folos în arta managementului de proiect:

• Planul obiectivelor proiectului

• Planul structurii proiectului

• Diagrama Gantt

• Planul resurselor

• Planul costurilor

• Organigrama proiectului

• Descrierea rolurilor

• Analiza riscurilor

Parteneriate
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