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Digita vuokraa luotettavaa ja vakaata konesalitilaa yrityksille, jotka suunnittelevat 
palvelimiensa tai muiden tietoliikennelaitteidensa uudelleensijoitusta tai hajauttamista. 
Tilojen tekniset ratkaisut ja stabiilit olosuhteet luovat yrityksesi IT-laitteistoille turvallisen 
ja varman toimintaympäristön. Tiloja voidaan tarvittaessa räätälöidä asiakkaan tarpeiden 
mukaisesti.

Digitan konesalit sijaitsevat 
tietoliikenteen solmupisteessä 

ja ne tarjoavat parhaat 
mahdolliset yhteydet 

kaikkialle maailmaan. Digitan 
konesalit sijaitsevat FICIX:n 

liityntäpisteen (IXP) vieressä ja 
konesalista on yhteydet Cinian 
kansainväliseen verkkoon, joka 
hyödyntää Suomesta suoraan 

Saksaan menevää C-Lion1 
-merikaapelijärjestelmää.

Konesalien jäähdytys 
perustuu Helsingin kaupungin 

kaukokylmäverkkoon, 
jolloin saatu hukkalämpö 

hyödynnetään edelleen asuntojen 
lämmitykseen. Sähkönsyöttö on 
varmistettu dieselgeneraattorilla 
ja UPS-järjestelmillä. Tiloissa on 
kulunvalvontajärjestelmät sekä 

murto- ja palohälyttimet.

Digitan konesalit sijaitsevat 
Helsingin Pasilassa ja ne 
täyttävät viranomaisten 
asettamat vaatimukset 

(Viestintävirasto 54 A/2012 M, 
Tärkeysluokka: 1). 

KONESALITILAA MEDIAJAKELUN YTIMESSÄ



LAITEKAAPPIPAIKAT
• Laitetilaa ilman laitekaappeja
• Laitetilaa varustettuna laitekaapeilla
• Koot: 42-47U, 19”, syv. 1200 mm

ja lev. 800 mm

KULUNVALVONTA
• Kulunvalvontakortit ja avaimet
• Tallentava video- ja

kulunvalvontajärjestelmä
• Alue- tai kohdevartiointi
• Lukittava laitekaappi
• 24/7-valvomo

SÄHKÖNSYÖTTÖ
UPS- ja varavoimakoneella varmistettu.
• Katkeamaton sähkönsyöttö 24/7/365
• Laitekaappikohtainen ottoteho max.

5 kW – 10 kW riippuen salista
• 230 VAC, 3-vaihe 16 ampeeria
• Varmistettu sähkönsyöttö

- UPS-järjestelmä A- ja B-syöttö
- Varavoimageneraattorit

• Sähkönsyötön katkosten havainnointi

OLOSUHTEET KONESALITILOISSA
• Lämpötila +22 °C, +/- 6 °C
• Olosuhteiden valvonta 24/7
• Laitetilan lämpötilan valvonta
• Lokaatiokohtainen jäähdytys/kaukokylmä
• Paloturvallisuus EI60
• Sammutus- ja paloilmoitinjärjestelmä

TIETOLIIKENNEKYTKENNÄT
• Ristikytkentäkaapit
• Valmiit kuituyhteydet konesalitilojen välillä

REMOTE HANDS
Digita tarjoaa asiakkailleen Asiantuntija-
palveluita paikan päällä tarpeen mukaisesti. 
Remote Hands –palveluista sovitaan erikseen.



Lisätietoja
www.digita.fi

www.digitamahdollistaa.fi

Yhteydenotot
sales@digita.fi

Digita välittää radio- ja tv-ohjelmat luotettavasti kaikille suomalaisille vuoden jokaisena päivänä. Viimeisimmän digitaalisen tekniikan 
soveltajana kehitämme ja tarjoamme myös monipuolisia internet-tv- ja radiopalveluita. Lisäksi palveluvalikoimaamme kuuluvat kattavaan 

verkkoomme pohjautuvat IoT-palvelut sekä huippuluokan DataCenter-palvelut. Asiakkaamme ovat parhaita sisältöjä tarjoavia mediayhtiöitä 
sekä mobiili- ja laajakaistaoperaattoreita.




