EURO-DIESEL participou do Data Center Infra São Paulo
Em 5 de agosto, São Paulo sediou o Data Center Infra São Paulo, evento que reúne conferência e área de
exposição e objetiva reunir os principais profissionais da área e as novas tecnologias, disponibilizando
informações e conhecimentos sobre construção, renovação e operação de data center.
A EURO-DIESEL – fornecedora de projetos turnkey de sistemas UPS Rotativa Diesel que tem como
objetivo garantir o fornecimento de energia e a continuidade dos negócios, fornecendo soluções
inovadoras e serviço inigualável – via sua unidade brasileira, patrocinou o evento e esteve presente à
exposição.
Além disso, Fernando Wendt, gerente de Engenharia e Projetos da EURO-DIESEL Brasil, apresentou
estudo de caso de UPS Rotativa, focando no fornecimento de UPS Rotativas de 1700/2500kVA em
média tensão (13,8kV), da EURO-DIESEL, para a Ascenty, que são corresponsáveis pela disponibilidade
do data center em 99,98%, garantindo fornecimento ininterrupto de energia elétrica no caso de falha
por parte da concessionária.
A Ascenty é uma empresa formada pelas unidades de Data Centers e Telecomunicações, que prestam
serviços de colocation, hosting gerenciado, cloud computing, serviços gerenciados e
telecomunicações. Seus três data centers, todos localizados no Estado de São Paulo, foram
construídos com a melhor infraestrutura do mercado.
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Sobre a EURO-DIESEL
A EURO-DIESEL é uma empresa multinacional, fornecedora de projetos turnkey de sistemas UPS
Rotativa Diesel que tem como objetivo garantir o fornecimento de energia e a continuidade dos
negócios no mundo todo ao fornecer soluções inovadoras e serviço inigualável. Fundada em 1989 na
Bélgica, a EURO-DIESEL está aumentando sua receita ano após ano e atualmente possui filiais e
distribuidores em importantes lugares do mundo. Com o intuito fornecer serviços de pré e de pósvenda a seus clientes com alto grau de excelência, a empresa se instalou no Brasil em 2011. Mais
informações em www.eurodieselbrasil.com.br.
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