
استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

 	Bundle 40 با عرض 60 و عمق ٨0 سانتی متر در دو مدل ساده وU/27U در اندازۀ 
 دارای پنل هـــای جانبـــی تـــک لنگـــه در طـــرح جدید  به منظـــور افزایش فضای مفید و ســـهولت دسترســـی 	 

به تجهیـــزات از طرفین رک 
دارای دِر جلو تک لنگه مجهز به قفل ریتالی سرتاسری با دستگیرۀ چرخشی	 
دارای دِر عقب تک لنگه مجهز به قفل ریتالی سرتاسری با دستگیرۀ چرخشی	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
درج شمارشگر  یونیت سفید بر روی ریل عمودی ادغام شده با ستون،  به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
ادغام ریل و ستون  به منظور استحكام بیشتر	 
قابلیت تنظیم فاصله بین ریل ها در عمق رک با استفاده از پیچ و مهره	 
 قابلیت دمونتاژ کردن جهت سهولت در جا به جایی	 

هدایت و آرایش کابل
طراحی سینی کف رک به صورت بازشو و امكان استفاده بدون نیاز به سینی کف برای سهولت در کابل کشی	 
خم کاری ناودانی ریل ها  به منظور ایجاد فضای هدایت کابل داخل ریل	 
تعبیۀ ورودی کابل در کف و سقف رک به منظور ورود و خروج کابل	 

   محصوالت مرتبط  و متداولمحصوالت مرتبط  و متداول 

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

48iRACK Fixed Shelf )56cm deep( for All Racks with 80cm Deep )Tray(TSF-561
Shelf &

 Slide Rail
48iRACK Telescopic Shelf )45cm deep( for All Free Standing Racks )Moveable Tray(TST-451

49iRACK Slide Rails for )54cm deep( for All Racks with 80cm Deep )1 Pair(TSR-541

49iRACK Light PanelTPL-101

Panel
51iRACK Cable Entry Panel    TPE-101

50iRACK 1U/2U Cable Management Panel with Replacement Front CoverTPC-121/221

49All Blank Panel ModelsTPB

64-68 / 78-79All 19” PDU ModelsTPDPower Module

Economical
Essential Equipments
Easy & Fast Installation
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   مشخصات فنی 

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)with Wheel(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

4280.42 X U2 X U*8060139.2131.727TRE-8027b**1

 Eco
4-69.82 X U2 X U8060139.2131.727TRE-80272

4-792 X U2 X U80 60197189.540TRE-80403

4289.52 X U2 X U8060197189.540TRE-8040b**4

* -  U : ریل و ستون به صورت یكپارچه 
** - b : رک همراه با سینی ثابت، سینی متحرک، پنل توزیع برق 6 پورت همراه با کلید و فیوز، 4 چرخ صنعتی و 1 عدد ماژول ٢ فن

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک ECO  نسبت به سایر رک ها
طراحی ساده	 
 	iRack اقتصادی ترین رک از رک های خانوادۀ
دارای ســـینی متحـــرک و ثابت، پنـــل توزیع برق 6 پـــورت به همراه کلیـــد و فیوز، 4 چرخ 	 

 Boundle صنعتـــی و  1 عدد ماژول دو فـــن در رک های

هم خوانی با دکوراسیون داخلی
 دارای دِر جلو با قاب فلزی و شیشه ای به منظور افزایش مقاومت 	 
 رنگ مشكی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری	 
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