
CAMPUS HORTOLÂNDIA



Como uma das mais novas promessas da Região Metropolitana de Campinas, Hortolândia se
tornou rapidamente uma importante cidade na região. Atraindo centenas de empresas,
tornou-se um polo industrial e tecnológico em grande expansão.

O campus possui hoje 6 data centers com capacidade de 85MW de energia total e 55.000m²
de área total. E foi desenvolvido com infraestrutura preparada para oferecer redundância em
todos os seus sistemas passando por energia, climatização e redes.

Rua Papa João Paulo II, 4 – Jd. Santa Izabel,
Hortolândia – SP, 13185-252
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Certificações
Para garantir a continuidade operacional
de seu negócio com qualidade,
confiabilidade e disponibilidade, a
expertise da Ascenty foi devidamente
avaliada, reconhecida e certificada pelos
órgãos internacionais mais importantes
do mercado.

*Este quadro apesenta todas as certificações da Ascenty, e não
exclusivamente as certificações desta unidade/campus.
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+ de 400 câmeras com
detecção de movimento.
Equipe própria 24x7x365.
Sistema de biometria e cartão
magnético.
Sistema de detecção de
incêndio, com monitoramento
nas partículas de ar.

+ informações dos nossos Data Centers

CONECTIVIDADE
Data Centers Carrier

Neutral.
Rede de fibra óptica
própria.
Conexão direta com o PIX
Campinas e PIX São Paulo.

SEGURANÇA ENERGIA
Subestação própria redundante
Tri-bus, com três linhas de
energia abastecendo cada
módulo.
Sistema de geração a diesel com
autonomia de 48 horas sem
reabastecimento. 

REFRIGERAÇÃO
Refrigeração de alta
capacidade com sistema
Rapid Restore (água gelada
em chillers a ar).
Corredores técnicos laterais
com redundância N+2.

Uma das melhores cidades para se investir conta com
seis unidades da Ascenty

Hortolândia é uma grande economia do Estado de São Paulo, sendo
considerada uma das 100 melhores cidades brasileiras para se investir.

Por isso, vem atraindo cada vez mais empresas e indústrias interessadas
em todo o seu potencial.

Para atender a cidade e a região, que está em franca expansão, a
Ascenty instalou seis unidades de seus Data Centers. Todas com o
conceito de infraestrutura robusta e moderna, oferecendo redundância
e escalabilidade.



A Ascenty, uma empresa Digital Realty e Brookfield, é a maior
provedora de serviços de data centers e conectividade da América
Latina, atualmente com 28 data centers em operação e/ou
construção no Brasil, Chile e México, interconectados por 5.000 km
de rede de fibra óptica proprietária.

A companhia foi fundada em 2010 e atua na construção e operação
de data centers de classe mundial, atendendo os maiores
provedores de serviços de nuvem e tecnologia do mundo, e
também clientes dos segmentos financeiro, varejo, indústria, saúde
e integradoras de serviços. Para apoiar sua expansão, a Ascenty
conta com os seus acionistas - a Brookfield Infrastructure Partners,
uma empresa canadense de gestão de ativos, e a Digital Realty,
maior empresa de data centers do mundo, com 290 unidades
localizadas na América do Norte, Europa, América Latina, Ásia e
Austrália.

Sobre a Ascenty

3 países 
Brasil, Chile e México
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Microsoft ExpressRoute
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Google Cloud Interconnect
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