
 
 
 

A Webcalifa utiliza servidores robustos de alta performance em sua plataforma, todos multiprocessados, com links de internet 
redundantes e softwares de monitoramento e gerenciamento pró-ativos. Isso, combinado com a equipe de TI, forma o par perfeito 

para que a Webcalifa ofereça os serviços da mais alta disponibilidade. 

A infra-estrutura usada pela Webcalifa é distribuída entre 2 datacenters no Brasil e 1 nos EUA. Desse modo, não há dependência de 

nenhum local físico. Havendo a necessidade, qualquer parte da estrutura pode ser migrada para um dos demais datacenters, como 

plano de disaster recovery, ou parcialmente para otimizações. 

Os datacenters que a Webcalifa utiliza, operam com os padrões de segurança descritos abaixo: 

 

 

   

 

 

  

 

 

  

ENERGIA 
 

 Projetado para oferecer um sistema híbrido N+1 e 2N. 

 Três níveis de disponibilidade de energia, podendo atingir até 
99,99974%. 

 5 geradores elétricos a Diesel, que proporcionam 
fornecimento de energia por tempo ilimitado. 
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 Sistema de gerenciamento integrado de instalações (BMS) 
 Painéis elétricos inteligentes e micro-processados, que 

propiciam manutenção sem serem desligados. 

 Sistema de aterramento e proteção contra raios de última 
geração e alta eficiência. 

 CLIMATIZAÇÃO / AR CONDICIONADO 
 

 Projetado no sistema N+1 com equipamentos de precisão. 

 Sistema Split de Condensador Remoto de 30 TRs (cada 

unidade �t total 15). 

 Controle de temperatura e umidade com precisão de +/- 

2°C e +/- 5%. 

 Unidades microprocessadas para controle remoto via 

BMS. 

 Filtros de ar de alta eficiência para controle de sujidade. 

 Detecção automática de vazamentos. 

   

 

 

   

 

 

   
SEGURANÇA FÍSICA 
 
 Monitorada 24 horas por dia de uma central de segurança. 

 Mais de 70 câmeras com armazenamento digital de imagem. 

 Sistema composto de três níveis de controle de acesso de 
última geração, com reconhecimento de impressão digital e 
cartão eletrônico. 

 Agentes de segurança treinados e equipados. 

 DETECÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 

A extinção de incêndio é feita em três níveis, sendo eles: 

 Extintores de CO2 

 Gás Inergem 
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 Bombeiro 24 horas por dia. 

 

 


