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Úvod

Neomezený přístup k informacím umístěným na Internetu, vyžadovaným informační společností vedla
k expo-
nenciálnímu nárůstu internetového provozu a objemu ukládaných/vyhledávaných dat. Datová centra
slouží pro umístění a podporu informačních technologií a zařízení telekomunikačních sítí pro
zpracování dat, ukládání dat a přenos dat. Požadují je provozovatelé sítí (dodávající tyto služby do
provozoven zákazníků) a podniky s těmito zákaznickými provozovnami.

Je nutné, aby datová centra poskytovala modulární, rozšiřitelné a pružné vybavení a infrastruktury,
aby snadno vyhověla rychle se měnícím požadavkům na trhu. Spotřeba energií v datových centrech
se navíc stala kritickou z pohledu životního prostředí (snížení uhlíkových emisí) a s ohledem na
ekonomické úvahy (cena energií) pro provozovatele datových center.

Zavádění datových center se liší podle podmínek:

účelu (datová centra podniková, se sdíleným pronájmem prostorů, se sdíleným pronájmem datových služeba.
nebo datová centra provozovatelů sítí);
úrovně zabezpečení;b.
fyzické velikosti;c.
provedení (mobilní, dočasné a stálé stavby).d.

Potřeby datových center se také liší podle podmínek dostupnosti služeb, opatření pro zabezpečení
a cílů energetické efektivity. Tyto potřeby a cíle ovlivňuji návrh datových center podle podmínek
výstavby budov, rozvodů napájení, úpravy okolního prostředí a fyzického zabezpečení. Pro kontrolu
dosažení určených potřeb a cílů se požadují informace pro účinnou správu a provoz.

Tento soubor evropských norem specifikuje požadavky a doporučení na podporu různých částí
zahrnutých v návrhu, plánování, zásobování, koordinaci, realizaci, provozu a údržbě zařízení
a infrastruktur v datových centrech. Tyto části zahrnují:

vlastníky, správce budov, vedoucí ICT, manažery projektu, hlavní dodavatele;1.
konzultanty, architekty, projektanty a realizátory stavební části, projektanty technologické části;2.
integrátory zařízení a infrastruktur, dodavatele zařízení;3.
montéry, údržbáře.4.

V době vydání této evropské normy bude soubor EN 50600 zahrnovat následující normy:

EN 50600-1 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 1: Obecné
pojmy

EN 50600-2-1 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-1: Výstavba



budov

EN 50600-2-2 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-2: Rozvody
napájení

EN 50600-2-3 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-3: Úprava
okolního prostředí

EN 50600-2-4 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-4:
Infrastruktura telekomunikační kabeláže

EN 50600-2-5 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-5: Systémy
zabezpečení

EN 50600-2-6 Informační technologie – Zařízení a infrastruktury datových center – Část 2-6: Informace
o správě a provozu

Vzájemné vztahy norem v souboru EN 50600 jsou znázorněny na obrázku 1.

Obrázek 1 – Schématické vztahy mezi normami souboru EN 50600

Normy EN 50600-2-X stanoví požadavky a doporučení pro zvláštní zařízení a infrastruktury
na podporu příslušné klasifikace pro „dostupnost“, „fyzické zabezpečení“ a „sledování energetické
efektivity“ vybrané z EN 50600-1.

Tato evropská norma se zaměřuje na návrh budov datových center; určuje bezpečnostní záležitosti
z konstrukčního hlediska, zatímco EN 50600-2-5 stanoví vhodné požadavky na tato zařízení
a infrastruktury (v souladu s požadavky EN 50600-1).

Tato evropská norma je plánována k využití pro spolupráci mezi architekty, projektanty staveb
a realizátory staveb, projektanty systémů a instalací.

Tento soubor evropských norem se nezaměřuje na výběr zařízení informačních technologií
a telekomunikací, programového vybavení a přidružených záležitostí konfigurace.

1 Rozsah platnosti

Tato evropská norma se zaměřuje na výstavbu budov a ostatních staveb, které zajišťují umístění
datových center, založených na kritériích a klasifikaci pro „fyzickou bezpečnost“ v rámci EN 50600-1
pro podporu dostupnosti.

Tato evropská norma stanoví požadavky a doporučení na následující:
umístění a výběr staveniště;a.
výstavbu budov;b.
uspořádání budov;c.
protipožární ochranu;d.
opatření pro kvalitu stavby.e.

Požadavky na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) jsou mimo rozsah této evropské



normy a jsou řešeny jinými normami a předpisy. Informace poskytované touto evropskou normou
však mohou být pomůckou při plnění těchto norem a předpisů.

Shoda datových center s tímto dokumentem je zabezpečena v kapitole 4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


