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 استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

انــدازۀ 60 	   بــه   Side Rack بــدون  42U ، عــرض 80 و عمــق 100 ســانتی متــر )عــرض رک  انــدازۀ  در 
اســت( ســانتی متر 

بــا قابلیــت افــزودن محفظــۀ مدیریــت کابــل جانبــی )Side Rack( در انــدازۀ 42U ، عــرض ٢0 و عمــق 100 	  
ســانتی متر

ــهولت 	   ــد و س ــای مفی ــش فض ــور افزای ــوئیچی،  به منظ ــل س ــه قف ــز ب ــودی مجه ــی عم ــای جانب دارای پنل ه
ــزات از طرفیــن رک دسترســی بــه تجهی

دارای در جلــو تــک لنگــه و در عقــب دو لنگــه مجهــز بــه قفــل ریتالــی سراســری بــا دســتگیرۀ چرخشــی در 	  
)Perforated( مــدل تــوری دایــره ای

ــار و ســهولت در نصــب و انجــام 	   ــری از ورود گــرد و غب ــو، جهــت جلوگی ــر   پارچــه ای نان امــكان نصــب فیلت
ــر ــورد نظ ــر م ــردن فیلت ــز ک ــرای تمی ــرویس های دوره ای ب س

هدایت و آرایش کابل
تعبیۀ پانچ های مربعی روی ریل ها جهت نصب تجهیزات	 
طراحـــی ســـینی کف رک به صورت بازشـــو  به منظـــور امكان عبور پچ پنـــل به همراه کابل هـــای متصل به 	 

آن در زمان جابجایـــی تجهیزات و یا تعویض رک
تعبیـــۀ ورودی هـــای کابـــل متعـــدد در ســـقف و کـــف رک، با ابعـــاد متفـــاوت و مجهز بـــه غبارگیـــر مویی،  	 

به منظـــور ورود و خـــروج کابـــل بـــا حجم هـــای متفـــاوت و از محل هـــای مختلـــف

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
درج شمارشـــگر  یونیـــت ســـفید بـــر روی 4 ریـــل عمودی ادغام شـــده با ســـتون،  به منظور ســـهولت در 	 

نصـــب تجهیزات
ادغام ریل و ستون به صورت کالف با ضخامت ٢ میلیمتر  به منظور استحكام بیشتر	 
کاهـــش وزن رک  به منظـــور ســـهولت در جابه جایـــی بـــا تغییـــر فنـــاوری و مهندســـی تولیـــد همزمـــان با 	 

افزایـــش کیفیـــت و اســـتحكام قطعات
امكان استفاده از رک بدون در نظر گرفتن Side Rack ٢0 سانتی متری	 

   محصوالت مرتبط  و متداولمحصوالت مرتبط  و متداول  

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

48iRACK Fixed Shelf )43cm deep( for All Racks with 60cm Deep )Tray(TSF-431

Shelf &
 Slide Rail

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

48iRACK Fixed Shelf )77cm deep( for All Racks with 100cm Deep )Tray(TSF-771

48iRACK Flat Shelf )70cm deep( for All Racks with 100cm Deep )Tray(TSL-701

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 Slide Rails for )74cm deep( for All Racks with 100cm Deep )1 Pair(TSR-741

51iRACK Perforated Filter for Net Racks Front door )183x44 cm(TRN-FLT )Front(
Filter

51iRACK Perforated Filter for Net Racks Rear door )183x21 cm(TRN-FLT )Rear(

49iRACK Light PanelTPL-101

Panel
51iRACK Cable Entry PanelTPE-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

50iRACK General Cable Holder for Deep Racks )Depth 100cm(TCH-106

Cable Holder 50iRACK Net Rack Cable HolderTCH-215

50iRACK Net and Frame Rack Cable HolderTCH-319

26



Free Standing R
acks - N

etw
ork R

acks

27

   مشخصات فنی 

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)with Fixed Base(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

201082 X L2 X L1006019819442TRN-1042p*1
Net Rack

00261 X S1 X S1002019819442TRN-1042s**2

تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی
طراحی در جلوی توری رک اصلی با استفاده از پانچ های دایره ای	 
به کارگیری سیستم مگنت برای باز و بسته شدن دِر عقب محفظۀ جانبی	 
رنگ مشكی  به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری	 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ نسبت به سایر رک ها

امكان افزودن Side Rack  به رک اصلی با استفاده از پیچ و مهره 	 
 	 Side Rack تسهیل در آرایش کابل ها با استفاده از نگهدارندۀ کابل های پالستیكی موجود بر روی ریل های
کاربری مناسب برای آرایش کابل های با تراکم زیاد	 
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 * - )Perforated( توری
 ** - )Side Rack( محفظه جانبی


