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O ModSecur®  IT Container é uma solução comple-
ta, pré-fabricada e uma excelente opção para 
garantir e�ciência operacional, não só pela sua 
forma de construção, mas também pela modulari-
dade da sua restante infraestrutura. Desta forma, as 
empresas podem ajustar o seu data center às suas 
reais necessidades, sem parar a infraestrutura e sem 
haver impacto direto no normal funcionamento 
dos edifícios.

A portabilidade é uma das vantagens dos módulos 
do ModSecur® IT Container, que lhe confere a 
�exibilidade desejada para uma solução de data 
center. A sua forma de construção e os equipamen-
tos usados fazem do IT Container uma solução 
sustentável e escalável, garantindo que o negócio 
do cliente está sempre preparado para o futuro.



MODSECUR DATACENTER SOLUTIONS | 2

FICHA TÉCNICA

MODSECUR IT CONTAINER

Elevado isolamento térmico;
Painéis corta-fogo 

Portas de segurança
corta-fogo 

Módulos IT Container
acoplados

Exemplo de projeto 3D com unidades Modular IT Container
acoplados , expandindo a área do data center . No futuro,  é
sempre possível juntar ou retirar módulos , consoante as
necessidades .

MODSECUR
CAGE

Garantia 10 anos
estrutura

Estrutura
modular

Estrutura
portátil

Controlo de acessos e 
fechadura de alta segurança

Proteção ao fogo 
EI 120 min
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Exemplo: VISTAS DE TOPO EM CORTE – solução integrada com grupo gerador

Equipamentos no interior da sala de IT

Grupo gerador

Delimitação da sala técnica com painéis 
corta-fogo EI 90min até EI 180min

Caixa de ar entre a parede exterior em aço 
e parede interior - 160mm espessura

VISTA DE TOPO
6m a 13m (comprimento)*

2,5m a 3,5m  (largura)*

VISTAS LATERAIS VISTA TRASEIRA/DIANTEIRA

Estrutura perfurada 
para circulação de ar, 
na zona do grupo 
gerador e unidades 
exteriores de AVAC  

Porta de acesso 
com proteção ao 
fogo  EI 120 min

Altura até 3,6m*

*medidas para transporte standard - outras medidas sob consulta  
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CIRCULAÇÃO DE AR
Perfuração para circulação de ar
 

Exemplo de perfuração para circulação de ar

REPRESENTAÇÃO 3D

AVAC com freecooling

Área técnica separada da 
zona de TI 

Área IT

Gerador e máquinas 
exteriores de AVAC

Contentorização do 
corredor frio/quente

Iluminação

Sistema de deteção e 
extinção de incêndio

Quadros elétricos

A solução ModSecur® IT Container, à semelhança das restantes soluções de data center da Maxiglobal, é totalmente personalizada para o cliente, 
incluindo a pintura do logo do cliente, se este assim o desejar. Existe em cada solução uma área reservada para esse �m.

Para mais informações: www.maxiglobal.pt


