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FIMA – Informacje o Spółce 

Akademicki rodowód > Fizyka + Matematyka = FiMa 

Kompleksowa obsługa > Od doradctwa po przez projektowanie, do realizacji i utrzymania 

Partnerzy na całym globie > Współpraca z światowej klasy producentami i dostawcami 

Międzynarodowy zasięg > Polka, Litwa, Lotwa, Białoruś. 

Wiarygodność finansowa > FIMA jest kontrolowana przez MVC Capital Inc., spółkę         

      inwestycyjną notowaną na NYSE 
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FIMA jako integrator infrastruktury technicznej 
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FIMA jako integratorów infrastruktury Data Center 

Za nami przemawiają liczby i fakty: 

10 lat   - działalności na rynku Data Center 

26  - ilość zrealizowanych projektów Data Center  

27 mln EUR - wartość zrealizowanych projektów Data Center 

3,8 tys. m2  - powierzchnia zrealizowanych projektów Data Center 

3,6 MW - zainstalowana moc Data Center do celów IT 

10,5 mln EUR - wartość największego projektu Data Center  
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Naszą dewizą jest budować DOBRZE i TANIO 

DOBRZE -> BEZPIECZNIE 

Stabilność i niezawodność działającego oprogramowania zależy od warunków, w jakich 

działa infrastruktura IT.  

Większość zagrożeń może być przewidziana i wykluczona już na etapie projektowania.  

 

 

 

TANIO -> EFEKTYWNIE 

Rośnie pojemność serwerowni, a wraz z nim zapotrzebowanie na moc.  

Duży pobór energii ma negatywny wpływ na środowisko, poprzez produkcję CO2.  

Największy wpływały na koszty energii elektrycznej po stronie infrastruktury serwerowni 

mają systemy chłodzenia. 
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BEZPIECZEŃSTWO Data Center 

 Nowoczesne firmy i instytucje realizują wiele procesów poprzez systemy IT a ich 
awaria może spowodować nieodwracalne straty. 

 Niewłaściwie zaprojektowana infrastruktura Data Center powoduje, że system IT 
jest podatny na zagrożenia z wewnątrz (wady sprzętu i oprogramowania, błędy 
ludzkie, zaniedbania) i zewnętrzne (siła wyższa - katastrofy naturalne, przerwy w 
zasilaniu, zorganizowany atak itp.).  

 Projektowanie i budowa zgodnie z wymaganiami Uptime Institute i TIA-942 
zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa oraz minimalizuje zagrożenia dla 
bezawaryjnej pracy systemów IT.  

 „Łańcuch jest tak mocny jak jego najsłabsze ogniwo”. 

Kluczem do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa Data Center jest 
kompleksowość podejścia FIMA na etapie planowania, projektowania i 
implementacji.  
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BEZPIECZEŃSTWO Data Center a dostępność 

Właściciele Serwerowni, Data Center i Centrów Przetwarzania Danych prześcigają się w swoich 
deklaracjach chwalą się dostępności TIER II, TIER III a nawet „TIER III ½” tymczasem prawda jest naga 
bo w Polsce żadne z nich nie posiada stosownej certyfikacji Uptime Institute.  

FIMA zgodnie z certyfikacją Uptime Institute oraz standardem TIA-942 projektuje i buduje Data 
Center, które mogą podlegać certyfikacji o jednym z czterech poziomów dostępności: 
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BEZPIECZEŃSTWO Data Center a kompetencje 

Stare porzekadło mówi: „Gdzie kucharek sześć tam nie ma co jeść” i świetnie oddaje sytuacje na 
Polskim rynku Data Center, który nie zdążył się jeszcze oswoić z formułą „zaprojektuj i wybuduj”. 

FIMA posiada inżynierów i projektantów, których kompetencje poświadczone są szeregiem 
certyfikatów przez co jest w stanie zagwarantować odpowiednio wysoki poziomie bezpieczeństwa 
na każdym z etapów planowania, projektowania oraz implementacji infrastruktury Data Center.  

 Certyfikat ATD - Accredited Tier Designer Uptime Institute, 

 Certyfikat CDCD - Data Center Design, 

 Certyfikat DCIS – Data Center Infrastructure Specialist, 

 Certyfikat DCOS – Data Center Operations Specialist, 

 Certyfikat DCOM – Data Center Operations Manager. 
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BEZPIECZEŃSTWA Data Center czyli co nas wyróżnia 

 Kompleksowość podejścia na etapie planowania, projektowania i implementacji 
Data Center co pozwala przewidzieć i wyeliminować większość zagrożeń.    

 Formuła „Planuj, projektuj i wybuduj” to idea projektowania i budowy Data Center 
zgodna z certyfikacją Uptime Institute oraz standardem TIA-942 ułatwiająca proces 
uzyskiwania certyfikacji a także ograniczająca koszty inwestycji i możliwość 
wystąpienia kolizji w procesie inwestycyjnym. 

 Kompetencje i doświadczenie poświadczone szeregiem certyfikatów są w stanie 
zagwarantować odpowiednio wysoki poziomie bezpieczeństwa na każdym z etapów 
projektowania oraz implementacji dostarczanej infrastruktury Data Center.  
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EFEKTYWNOŚĆ energetyczna Data Center 

 Rośnie pojemność Data Center a wraz z nim zapotrzebowanie na energię niezbędną 
do zasilania systemów IT.  

 Koszty związane z opłatami za energię spędzają sen z powiek wielu menedżerom 
zarządzającym Data Center.  

 Duży pobór energii ma negatywny wpływ na środowisko, poprzez produkcję dużych 
ilości CO2 a wnioski o dofinansowanie premiują rozwiązania GreenIT.  

 Największy udział w kosztach operacyjnych związanych z zużyciem energii w Data 
Center zaraz po  systemach IT mają systemy chłodzenia.  

Kluczem do zapewnienia dużej efektywności energetycznej Data Center są  stosowane 
przez FIMA innowacyjne technologie systemów chłodzenia, które pozwalają 
zaoszczędzić nawet 30% na kosztach operacyjnych zużycia energii .  
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EFEKTYWNOŚĆ Data Center czyli PUE 
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EFEKTYWNOŚĆ czyli jak to można policzyć 

200kW x 8760 (24x365) x 0,08 EUR = 140.160 EUR/year 
    IT load                hours/year                           kw/h price                          OpEx 

In case if PUEcooling =1.8 

160kW x 8760 (24x365) x 0.08 EUR = 112.128 EUR/year 

 

In case if PUEcooling =1.15 

30kW x 8760 (24x365) x 0.08 EUR = 21.024 EUR/year 

 

YOU will save: 112.128 – 21.024 = 91.104 EUR/year 

 

          91.104 EUR/year = ~4 mln PLN /10 years 
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EFEKTYWNOŚĆ czyli rekuperacja w Data Center 

Rekuperacja to technologia chłodzenia  za pomocą wymiennika powietrze-powietrze. 

FIMA posiada unikalne w skali światowej rozwiązanie pozwalające na wykorzystaniu 
rekuperacji do chłodzenia Data Center i umożliwiające uzyskanie dla systemów 
chłodzenia PUE < 1,1. 
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EFEKTYWNOŚĆ czyli technologia KyotoCooling© 

© 2010 UAB “Fima” | Confidential  
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© 2010 UAB “Fima” | Confidential  

EFEKTYWNOŚĆ czyli jak działa KyotoCooling® 

Recyrkulacja 
(podgrzanego) 

powietrza 
zewnętrznego 

Zwiększenie 
szybkości 

obrotów koła 
Zwiększenie ilości 

powietrza 
zewnętrznego 

Dodatkowe 
chłodzenie dzięki 

klimatyzacji 
freonowej 

  14F                      48F                                72F                     104F 



© FIMA All Rights Reserved 

© 2010 UAB “Fima” | Confidential  

EFEKTYWNOŚĆ czyli fizyczna separacja 

Jak efektywnie separować ? 

Separacja wtłaczanego i powracającego powietrza, 

Wtłaczane zimne powietrze służy tylko dla sprzętu IT, 

Minimalizacja „Bypass airflow”,  

Maksymalizacja „Delta T”. 

 

Podstawowe sposoby separacji: 

Separacja zimnych korytarzy 

Separacja ciepłych korytarzy 

 

Praktyka FIMA pokazuje, że najlepsze  efekty daje  

separacja powietrza realizowana poprzez  zabudowę   

szaf z bezpośrednim  wylotem  kominowym. 
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EFEKTYWNOŚĆ a rzeczywiste PUEcooling 

© 2010 UAB “Fima” | Confidential  

< 1.26 – 1.13 > 

< 1.11 > 

< 1.13 – 1.08 > 

< 1.05 – 1.04 > 

Wiosna 2013 Jesień i Zima 2012 Lato 2012 

< 1.12 > 

ŚREDNIOROCZNIE PUE=1.10 
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© 2010 UAB “Fima” | Confidential  

EFEKTYWNOŚĆ czyli rzeczywiste wykorzystanie 

Chłodzenie 
powietrzem 

85% 

Mix 
14% 

Tylko DX 
1% 
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EFEKTYWNOŚĆ energetyczna GWARANTOWANA 

Większość dostawców systemów chłodzenia chwali 
się dużą efektywnością energetyczną dostarczanych 
systemów i niskim współczynnikiem PUE > 1,15. 
 
W praktyce okazuje się, że efektywność większości 
dostępnych na rynku systemów chłodzenia 
zapewnia co najwyżej PUE > 1,4. 

FIMA oferuje sprawdzoną technologię z gwarantowanym średniorocznym PUE < 1,15. 
 
FIMA jest pewna efektywności oferowanej technologii i stosuje zapisy umowne 
dotyczące gwarantowanego średniorocznego PUE po przekroczeniu, którego 
zobowiązuje się pokrywać zwiększone koszty energii elektrycznej. 
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EFEKTYWNOŚĆ a modułowość Data Center  

Inwestorzy oczekują, aby Data Center mogło być rozbudowane w krótkim czasie i bez 
większych inwestycji.  

FIMA posiada rozwiązania w zakresie Data Center oparte o koncepcję budowy 
modularnej umożliwiają rozbudowę wraz ze wzrostem potrzeb, bez konieczności 
zamrażania pieniędzy na budowę pustej przestrzeni kolokacyjnej.  
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EFEKTYWNOŚĆ a finansowanie inwestycji w Data Center 

Inwestorzy podejmujący decyzję o budowie lub modernizacji Data Center muszą się zmierzyć z problemem 
zgromadzenia odpowiednich środków finansowych, które zwracają się w długiej perspektywie czasowej co w 
dużym stopniu zwiększa ryzyko biznesowe planowanej inwestycji. 

FIMA wychodząc naprzeciw potrzebą płynącym z rynku IT i Data Center stworzyła program EKONOMAT, który 
pozwala na długoterminowe finansowanie inwestycji poprzez Leasing lub Leasing Operacyjny.  

Dzięki programowi finansowania inwestycji „FIMA EKONOMAT” Klient uzyskuje następujące korzyści:  

 Zmniejszenie ryzyka działalności – ryzyko związane z normalnym starzeniem się sprzętu ponosi instytucja 
finansująca a ponadto, jeżeli potrzeby IT zmniejszą się, klient może zmniejszyć koszty korzystania z IT 
oddając zbędny sprzęt, co może być podstawą do zmniejszenia obciążenia kosztowego klienta. 

 Poprawa wskaźników finansowych – polepszenie płynności finansowej firmy, brak wypływu kapitału. 
Kontrakt poza bilansowy nie wpłynie negatywnie na strukturę bilansu, zobowiązania będą prezentowane 
jako koszty operacyjne. 

 Zewnętrzny budżet informatyki – zakładając, że instytucja finansująca będzie pełniła rolę zewnętrznego 
budżetu, którego weryfikacja i dopasowanie będzie następowała w półrocznych okresach inwestycyjnych lub 
innych dostosowanych do potrzeb rozwoju projektu. 
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EFEKTYWNOŚĆ Data Center czyli co nas wyróżnia 

 Innowacyjne technologie systemów chłodzenia stosowane przez FIMA pozwalają zaoszczędzić nawet   
30% na kosztach operacyjnych zużycia energii.  

 Rekuperacja Data Center to unikalna technologia umożliwiające uzyskanie dla systemów chłodzenia      
PUE < 1,1. 

 Technologia KyotoCooling® i fizyczna separacja powietrza poprzez szafy z wylotem kominowym pozwala 
pozwala FIMA gwarantować sprawdzone rozwiązania Data Center z średniorocznym PUE < 1,15. 

 Umownie gwarantowana efektywność z średniorocznym PUE po przekroczeniu, którego FIMA 
zobowiązuje się pokrywać koszty energii elektrycznej.  

 Koncepcja budowy modularnej stosowana przez FIMA umożliwia rozbudowę Data Center wraz ze 
wzrostem potrzeb, bez konieczności zamrażania pieniędzy na budowę pustej przestrzeni kolokacyjnej.  

 Program EKONOMAT pozwala na długoterminowe finansowanie inwestycji w Data Center w formie 
Leasing (zwykłego lub operacyjnego). 
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Rozwiązania FIMA dla Data Center gwarantują: 

 Bezpieczeństwo 

 Efektywność 

 Kompleksowość 

 Fachowość 
 

 Innowacyjność 

 Elastyczność 

 Funkcjonalność 

 Finansowanie 
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Dziękujemy za uwagę  
i zapraszamy do współpracy 


