
Data Center Campinas



7 MVA 5.000m² N+3 Certificação

TIER III

 7 MVA de energia total;

Geração a diesel que permite uma 

a u to n o m i a  d e  4 8  h o r a s  s e m 

reabastecimento;

Sistema de redundância Tri-bus (três 

linhas de energia estável atendendo 

cada módulo);

ENERGIA

 Sistema de água gelada com 

chillers a ar;

Corredores segregados para 

manutenção dos equipamentos;

Insuflamento por piso elevado de 

1 metro de altura.

Conectividade via fibra óptica própria 

e com as principais operadoras de 

telecom;

Salas de Telecom dedicadas (MMR - 

meet me rooms);

Carrier Neutral;

PIX Campinas e conexão direta com 

PIX São Paulo, e com os principais 

cloud providers.

Monitoramento 24x7 por câmeras de 

CFTV com detecção de movimento, 

gravação e armazenamento digital;

 Controle de acesso com dupla 

autenticação: biometria e cartão 

magnético;

Equipe própria de segurança e 

monitoramento 24×7;

REFRIGERAÇÃO CONECTIVIDADE SEGURANÇA

Espaços de 

escritório e de  

armazenamento 

disponíveis

 de área de 
total

de energia 

total

Segurança e 

monitoramento 

com equipe 

própria

Rede de fibra

óptica própria

e Carrier 

Neutral

PIX Campinas 

e conexão 

direta com PIX 

São Paulo

 com 9 
geradores



São PauloJundiaí

30 km | 0h20 100 km | 1h00

 

São PauloLocalização estratégica

Situado no polo tecnológico de Campinas, o Data Center está instalado em 

condomínio fechado - Techno Park. Possui excelente localização com rápido acesso 

às principais rodovias da região.

Av. Pierre Simon de Laplace, 1211 - Campinas/SP - 13069-320.

A Ascenty, uma empresa Digital Realty e Brookfield, é a maior provedora de data 

center da América Latina, com 18 data centers atualmente em operação e construção, 

interconectados por 4.500 km de rede de fibra óptica proprietária. A companhia foi 

fundada em 2010 e se concentra na construção e operação de data centers de classe 

mundial, atendendo a algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. 
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