
iRACK M
icro D

ata Center

MD Rack

 Fully Integrated System
 by

هدایت و آرایش کابل
ســـقف رک بـــا قابلیـــت ورودی کابـــل بـــرای کابل هـــای بـــرق و دیتـــا )کابل های فیبـــر نـــوری( و در صورت 	 

نیـــاز، ایجاد زیرســـاخت برای ورود کابل های مســـی و همچنین اتصـــال فیلتر EMP با قابلیت پشـــتیبانی از 
جریان هـــای الكتریســـیته مختلـــف، متناســـب با نیاز کارفرما بر حســـب شـــدت جریـــان تک فاز

استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

در انـــدازۀ 42U بـــا ابعـــاد بیرونی: عـــرض ٩0، عمـــق 1٢0 و ارتفاع 226/5 ســـانتی متر )بدون فیلتـــر EMP( و 	 
260/5 ســـانتی متر )بـــا فیلتـــرEMP( و ابعاد داخلـــی: عرض ٧0، عمـــق 100 و ارتفاع ٢00 ســـانتی متر

قابلیت مقاوم سازی در برابر امواج الكترومغناطیس طبق درخواست مشتری	 
صـــورت	  )بـــه  بـــرق  توزیـــع  پنـــل  قرارگیـــری  به منظـــور  رک  عمـــودی  ریل هـــای  کنـــار  در  فضایـــی   تعبیـــۀ 

 Zero Unit( بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک
دارای در هـــای جانبـــی، دِر جلـــو و عقب تک لنگه و ســـینی کف با پوشـــش دو الیه مجـــزا از یكدیگر، جهت 	 

قرارگیـــری مـــواد عایق مانند پشـــم ســـنگ و فوم االســـتومری جهت جلوگیـــری از تبادل حرارتـــی با فضای 
ون بیر

ایجـــاد ســـطوح پلـــه ای در نقـــاط اتصـــال درب هـــا بـــه شاســـی اصلـــی، جهـــت نصـــب درزگیرهـــای شـــیلد 	 
الكترومغناطیـــس و فـــوم تزریقـــی )جهـــت فراهـــم نمـــودن شناســـۀ IP مـــورد نظـــر(

 	IP 55 دارای فوم تزریقی جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار و رطوبت با شناسۀ
ســـهولت دسترســـی به تجهیـــزات از جلو و عقـــب رک و فراهم کردن شـــرایط برای ســـرویس های دوره ای 	 

سرمایش سیستم 
قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز کاربر	 
مجهز به سیســـتم قفل گاو صندوقی )زبانه دار اهرمی( و قفل ســـوئیچی و در صورت نیاز سفارشی ســـازی  	 

مكانیزم دسترسی 
امكان حمل توسط لیفتراک )از کف(، جرثقیل )از سقف(	 
امكان نصب حداکثر دو کولر با توان نامی هر کولر 2.5 یا 5 کیلو وات 	 

   محصوالت مرتبط  و متداولمحصوالت مرتبط  و متداول  

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

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

Shelf &
 Slide Rail

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

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

64-79All PDU ModelsTPDPower Module

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

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)with EMP Filtter(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

--4822 X U2 X U12090260.5226.542TRM-1042sh*1MD

سهولت در نصب تجهیزات،  استحکام، ایستایی
درج شمارشگر یونیت چاپی رنگی بر روی 4 ریل عمودی  به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
سهولت و همخوانی در نصب کلیۀ تجهیزات استاندارد شبكه و سرورهای متداول	 
استفاده از پیچ و مهره جهت اتصال آداپتورهای عمودی رک، به دستک های افقی	 

MD از جمله ویژگی های متمایز  کنندۀ رک
کاربری برای راه اندازی میكرو دیتاسنتر	 
کاربری به منظور پشتیبانی از الزامات پدافند غیرعامل	 
مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی چند زبانه و قفل سوئیچی و امكان جایگزینی با قفل پین کدی 	 
امكان نصب حداکثر ٢ سیستم سرمایش یكپارچۀ گازی استاندارد با توان 2/5 یا  5 کیلووات ، بسته به توان مصرفی رک 	 
قابلیت باز شدن سقف رک با رعایت کلیۀ اصول استاندارد در بخش شیلد الكترومغناطیس 	 
مجهز به فیلتر EMP بر روی سقف رک های شیلد  به منظور فیلتر کردن امواج الكترومغناطیس ورودی از طریق کابل ورودی برق اصلی	 
قابلیت نصب ایزوالتور نوری جهت ورود کابل های مسی به داخل رک	 
دارای درجه حفاظت IP55 محافظت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار	 

استفاده از ورق دوبل شده و تغییر در شكل خم کاری ستون و ریل  به منظور استحكام بیشتر	 
تحمل وزن حداکثر تا 1000 کیلوگرم	 
اســـتفاده از اتصـــاالت پیـــچ و مهـــره ای و جوشـــكاری شـــده در ســـطوح مختلـــف، بســـته بـــه نوع 	 

کاربـــرد، ضمـــن در نظر گرفتـــن اصول محافظـــت در برابر امـــواج الكترومغناطیـــس و در نظر گرفتن 
باالتریـــن حالـــت ایســـتایی و تحمـــل وزن و ضربه پذیری

استفاده از ریل با ضخامت ٢ میلی متر  به منظور استحكام بیشتر	 
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*:  این محصول بنا به درخواست مشتری بدون الیه محافظ شیلد در برابر امواج الكترومغناطیس نیز قابل ارائه است.


