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Det svenska internet-infrastruktur-bolaget Flexenclosure har fått en beställning på två nya eCentre datacenter till Sydamerika.
Anläggningarna skall uppföras i Chile och Ecuador och innebär att bolaget stärker sin närvaro på den sydamerikanska
marknaden, samt befäster sin position som en ledande global leverantör av datacenter.

Mångmiljonordern är den senaste i raden av beställningar som Flexenclosure fått från Sydamerika. Flexenclosure har tidigare byggt ett
prisbelönt datacenter för telekomoperatören Tigo Business i Paraguay och nyligen slutfördes ett datacenter åt telekomoperatören TigoUne i
Colombia. Båda dessa datacenter är certifierade enligt Tier 3 av Uptime Institute.

De två nya eCentre:n kommer att användas för att erbjuda tjänster inom colocation (”samlokalisering”), optiska fibernätverk och webbhotell. I
ett första skede installeras enplans-anläggningar med kapacitet på 300KW, men byggnaderna har designats för att enkelt kunna byggas ut
med ytterligare våningsplan vilket ger utrymme för ytterligare 100 serverrack per våning.

”Vi är oerhört nöjda över att ha vunnit de här två kontrakten och möjligheten att kunna utöka vår närvaro på marknaden i Sydamerika”, säger
Flexenclosures vd David King. ”Våra eCentre datacenter är inte bara det bästa valet när det är viktigt för kunden med snabb leverans,
eCentre erbjuder också en nästan obegränsad flexibilitet vad gäller konfiguration och utbyggnadsmöjligheter.”

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datacenter som är energieffektiva, framtidssäkra och snabba
att ta i drift. eCentre är kapitaleffektivt tack vare sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, samt har certifierats upp till Uptime Institutes
högsta nivå Tier IV

Produktionen av anläggningarna kommer att inledas inom kort vid Flexenclosures anläggning i Vara med planerad idrifttagning i Sydamerika
under första halvan av 2018. 
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Om Flexenclosure:

Flexenclosure erbjuder hållbar internetinfrastruktur för utvecklingsländer – vi designar och tillverkar prefabricerade datacenter och intelligenta
hybridkraftsystem för ICT-industrin (Information and Communications Technology). Företaget tillhandahåller hårdvara och system som är
integrerade, modulära, fabrikstestade för högsta tillförlitlighet, anpassningsbara till lokala förutsättningar, och snabba att installera.

eSite x10 är världens första hybridkraftsystem som nyutvecklats från grunden för telekomstationer i utomhusmiljö och enligt
telekomstandarder. Den patenterade enheten är helt försluten och manipulationssäker. Den använder sig vidare av passiv konvektionskylning
och är därmed underhållsfri, helt utan filter och rörliga delar. eSite x10 är framtiden inom hybridkraft för telekomstationer.

eCentre är toppmoderna, kundanpassade, prefabricerade och för-integrerade datacenter som är energieffektiva, framtidssäkra och snabba
att ta i drift. eCentre är kapitaleffektivt tack vare sin flexibla och lätt utökningsbara uppbyggnad, samt har certifierats upp till Uptime Institutes
högsta nivå Tier IV.

Flexenclosure grundades 1989. Bolaget har produktion och utveckling i Vara samt huvudkontor i Stockholm. Bolaget har också kontor i
Malaysia, Mexico, Myanmar och Nigeria. Bland kunderna finns ACS, Airtel, Apollo Towers, IHS Towers, Millicom, Vodacom och Zain.

Se även: www.flexenclosure.com


