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IP Console Drawer

مشخصات و قابلیت ها
 	1U استاندارد 1٩ اینچ و ارتفاع
دارای مانیتور LCD  سایز 1٧ و 1٩ اینچ	 
دارای صفحه کلید 106/105 کلید	 
 	)Touch Pad( دارای ماوس لمسی
 	AC دارای منبع تغذیۀ
 	DC امكان کارکرد با منبع تغذیۀ
امكان کارکرد در دمای 0 تا 40 درجۀ سانتی گراد	 
دارای ریل های جانبی با استاندارد صنعتی	 
دارای بدنۀ فوالدی مستحكم	 
دارای KVM با پورت سریال و Stack برای افزایش تا ٨ دستگاه	 
دارای کانكتور HDDB-15 برای اتصال به مانیتور	 
دارای کانكتور PS/2 برای اتصال به صفحه کلید و ماوس	 
امكان افزایش پورت از طریق اتصال KVM با ٨ یا 16 خروجی با پورت سریال	 
دارای کیفیت تصویر 1440×1٩٢0	 
 	IP دارای کیفیت تصویر 10٢4×1٢٨0 از طریق ماژول
دارای کیفیت تصویر 1٢00×1600  از طریق ماژولCAT-5 در فاصله 150 متر و ٧6٨×10٢4 در فاصله ٣05 متر	 
 	OSD مجهز به سیستم
 	16Bit امكان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر
 	IP دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول
امكان سازگاری با ماوس مایكروسافت	 
پشتیبانی از ویندوز و لینوکس	 
عدم نیاز به نرم افزار راه اندازی	 
امكان تعریف سطوح دسترسی	 
 	IP امكان اتصال ماژول
 	l)CAT-5 KVM Receiver( R-Box و CAT-5  امكان اتصال ماژول
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان اتصال از طریق درایو مجازی
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان به اشتراک گذاری فایل به صورت نرم افزاری از راه دور
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان نصب برنامه از راه دور

TCD-708, TCD-716, TCD-908, TCD-916

IP Module

NO. P/N TIAM Console Drawer Monitor Size /KVM Model KVM Ports

1 TCD-708 T CD 17“ 08

2 TCD-716 T CD 17“ 16

3 TCD-908 T CD 19“ 08

4 TCD-916 T CD 19“ 16

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Console Drawer Description

1 TCD-IPM T CD iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch

2 TCD-M08 T CD iRACK Master KVM )8 Outlets( 

3 TCD-M16 T CD iRACK Master KVM )16 Outlets(

4 TCD-S08 T CD iRACK Slave KVM )8 Outlets( 

5 TCD-S16 T CD iRACK Slave KVM )16 Outlets(

6 TCD-118 T CD iRACK Console Drawer Cable )1.8m(

7 TCD-150 T CD iRACK Console Drawer Cable )5m(

   محصوالت مرتبط و متداول 
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IP Based Modular KVM

IP Module

مشخصات و قابلیت ها
 	1U استاندارد 1٩ اینچ و ارتفاع
دارای مانیتور LCD  سایز 1٧ و 1٩ اینچ	 
 دارای صفحه کلید 106/105 کلید	 
 	)Touch Pad( دارای ماوس لمسی
 	AC دارای منبع تغذیۀ
 	DC امكان کارکرد با منبع تغذیۀ
امكان کارکرد در دمای 0 تا 40 درجۀ سانتی گراد	 
دارای ریل های جانبی با استاندارد صنعتی	 
 	)Dual Rails( دارای ٢ ریل مجزا برای نمایشگر و صفحه کلید
دارای بدنۀ فوالدی مستحكم	 
 دارای KVM با پورت سریال و Stack برای افزایش تا ٨ دستگاه	 
 دارای کانكتور HDDB-15 برای اتصال به مانیتور	 
 دارای کانكتور PS/2 برای اتصال به صفحه کلید و ماوس	 
 امكان افزایش پورت از طریق اتصال KVM با ٨ یا 16 خروجی با پورت سریال	 
 دارای کیفیت تصویر 1440 ×1٩٢0	 
 	IP دارای کیفیت تصویر 10٢4 ×1٢٨0 از طریق ماژول 
و 	  متـــر   150 فاصلـــۀ  در   CAT-5 مـــاژول  طریـــق  از   1600× 1٢00 تصویـــر  کیفیـــت   دارای 

متـــر  ٣05 فاصلـــۀ  در   10٢4× ٧6٨
 	OSD مجهز به سیستم 
 	16Bit امكان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر 
 	IP دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول
 امكان سازگاری با ماوس مایكروسافت	 
 پشتیبانی از ویندوز و لینوکس	 
 عدم نیاز به نرم افزار راه اندازی	 
 امكان تعریف سطوح دسترسی	 
 	IP امكان اتصال ماژول 
 	l )CAT-5 KVM Receiver( R-Box و CAT-5 امكان اتصال ماژول 
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان اتصال از طریق درایو مجازی 
 امـــكان به اشـــتراک گذاری فایل به صـــورت نرم افـــزاری و  از راه دور )SS Option( در 	 

IP صورت نصـــب ماژول
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان نصب برنامه از راه دور 

TCD-708i, TCD-716i, TCD-908i, TCD-916i
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ual R
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NO. P/N TIAM Console Drawer Description

1 TCD-IPM T CD iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch

2 TCD-M08i T CD iRACK Master KVM )8 Outlets( 

3 TCD-M16i T CD iRACK Master KVM )16 Outlets(

4 TCD-S08i T CD iRACK Slave KVM )8 Outlets( 

5 TCD-S16i T CD iRACK Slave KVM )16 Outlets(

6 TCD-118 T CD iRACK Console Drawer Cable )1.8m(

7 TCD-150 T CD iRACK Console Drawer Cable )5m(

   محصوالت مرتبط و متداول 

NO. P/N TIAM Console Drawer Monitor Size /KVM Model KVM Ports

1 TCD-708i T CD 17“ 08

2 TCD-716i T CD 17“ 16

3 TCD-908i T CD 19“ 08

4 TCD-916i T CD 19“ 16

   مشخصات فنی 

IP Dual Rails Console Drawer
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مشخصات و قابلیت ها
 	1U استاندارد 1٩ اینچ و ارتفاع
دارای مانیتور LCD سایز 1٧ و 1٩ اینچ	 
دارای صفحه کلید 106/105 کلید	 
 	)Touch Pad( دارای ماوس لمسی
 	AC دارای منبع تغذیۀ
 	DC امكان کارکرد با منبع تغذیۀ
امكان کارکرد در دمای 0 تا 40 درجۀ سانتی گراد	 
دارای ریل های جانبی با استاندارد صنعتی	 
 	)Dual Rails( دارای ٢ ریل مجزا برای نمایشگر و صفحه کلید
دارای بدنۀ فوالدی مستحكم	 
دارای KVM با پورت RJ45 و Stack به منظور افزایش تا ٨ دستگاه	 
 	T-Dongle دارای رابط کاربری
 	IP دارای کیفیت تصویر 10٢4×1٢٨0 از طریق ماژول
 دارای کیفیت تصویر 1٢00 ×1600 از طریق ماژول CAT-5 در فاصلۀ 150 متر	 

و ٧6٨ ×10٢4در فاصلۀ ٣05 متر
 	OSD مجهز به سیستم
 	16Bit امكان تنظیم رنگ، اندازه و وضعیت عمودی یا افقی تصویر و کیفیت تصویر
 	IP دارای محیط کاربری تحت وب از طریق ماژول
امكان سازگاری با ماوس مایكروسافت	 
پشتیبانی از ویندوز و لینوکس	 
عدم نیاز به نرم افزار راه اندازی	 
امكان تعریف سطوح دسترسی	 
 	RJ45 با ٨ یا 16 خروجی با پورت KVM امكان افزایش پورت از طریق اتصال
 	IP امكان اتصال ماژول
 	CAT-5 امكان اتصال ماژول
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان اتصال از طریق درایو مجازی
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان به اشتراک گذاری فایل به صورت نرم افزاری از راه دور
 	IP در صورت نصب ماژول )SS Option( امكان نصب برنامه از راه دور

CAT-5 IP Based KVM

T Dongle

IP Module

TCD-708i+, TCD-716i+, TCD-908i+, TCD-916i+

CAT-5 IP Console D
raw

er

NO. P/N TIAM Console Drawer Description

1 TCD-IPM T CD iRACK IP Module for Console Drawer & KVM Switch

2 TCD-DGL T CD iRACK T Dongle Module for IP-Based Console Drawer 

3 TCD-M08i+ T CD iRACK Master KVM )8 Outlets( 

4 TCD-M16i+ T CD iRACK Master KVM )16 Outlets(

5 TCD-S08i+ T CD iRACK Slave KVM )8 Outlets( 

6 TCD-S16i+ T CD iRACK Slave KVM )16 Outlets(

   محصوالت مرتبط و متداول 

NO. P/N TIAM Console Drawer Monitor Size /KVM Model KVM Ports

1 TCD-708i+ T CD 17“ 08

2 TCD-716i+ T CD 17“ 16

3 TCD-908i+ T CD 19“ 08

4 TCD-916i+ T CD 19“ 16

   مشخصات فنی 

CAT-5 IP Console Drawer


