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9 Outlets Modular PDU

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )483×44.45×44.45(mm
•دارای کابل  292سانتی متری با سایز  3×1.5mm2و با قابلیت انتقال جریان  16آمپر تک فاز و
دوشاخهDIN49441
•دارای  9پریز  DIN49440و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان  16آمپر از هر پریز و  16آمپر
به صورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزهای زاویهدار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیمکشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیکی
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فنی
Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

09

1

D

P

T

TPD-109

1

1

)8 Outlets Modular PDU (ON/OFF Switch

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد(به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )483×44.45×44.45(mm
•دارای کابـــل  292ســـانتی متری با ســـایز  3×1.5mm2و بـــا قابلیت انتقال جریـــان  16آمپر تک فاز
و دوشاخۀ DIN49441
•دارای  8پریـــز  DIN49440و مجهـــز به سیســـتم ارت با قابلیـــت انتقال جریان  16آمپـــر از هر پریز و
 16آمپر بـــه صورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزهای زاویه دار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•دارای کلید قطع و وصل مرکزی بهمنظور کنترل جریان برق
•کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیمکشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیکی
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
• مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فنی
Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

08

1

D

P

T

TPD-108

1

1

)6 Outlets Modular PDU (Glass Fuse & ON/OFF Switch

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )483×44.5×44.5(mm
•دارای کابل  292سانتی متری با سایز 3×1.5mm2و با قابلیت انتقال جریان  16آمپر تک فاز و
دوشاخهDIN49441
•دارای  6پریز  DIN49440و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان  16آمپر از هر پریز و 16
آمپر به صورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزهای زاویه دار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•دارای کلید قطع و وصل مرکزی بهمنظور کنترل جریان برق
•دارای  LEDبرای نمایش وضعیت کارکرد پاور
•دارای فیوز شیشهای بهمنظور محافظت دستگاهها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه
•کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیمکشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیکی
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
مشخصات فنی
Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

06

1

D

P

T

TPD-106

1

1

)6 Outlets Modular PDU (Surge Protector & ON/OFF Switch

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )483×44.5×44.5(mm
•دارای کابل  292سانتی متری با سایز  3×1.5mm2و با قابلیت انتقال جریان  16آمپر تک فاز و
دوشاخۀ DIN49441
•دارای  6پریز  DIN49440و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان  16آمپر از هر پریز و
 16آمپر به صورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزهای زاویهدار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•دارای کلید قطع و وصل مرکزی بهمنظور کنترل جریان برق
•دارای سیستم تثبیت ولتاژ ورودی و حذف پالسهای مزاحم
•دارای سیستم محافظ در زمان دو فاز شدن برق ورودی در ولتاژی با بیشینۀ بیش از  300ولت
•کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیمکشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیکی
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی وهمخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظورنصب بر روی رک و همچنین دیوار

مشخصات فنی
Surge Protector

Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

S

06

1

D

P

T

TPD-106S

1

1
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)6 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker
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مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )483×44.5×44.5(mm
•دارای کابـــل  292ســـانتیمتری بـــا ســـایز  3×1.5mm2و بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان  16آمپـــر
تکفـــاز و دوشـــاخۀ DIN49441
•دارای  6پریـــز  DIN49440و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت بـــا قابلیت انتقـــال جریـــان  16آمپر از هر
پریـــز و  16آمپـــر بهصـــورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزهای زاویهدار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•دارای فیـــوز مینیاتـــوری  16آمپـــری بهمنظـــور محافظـــت دســـتگاهها در برابـــر اتصـــال کوتـــاه
نوســـانات جریـــان بـــرق بـــه همـــراه درپـــوش محافظ
•کاهـــش ریســـک الکتریکـــی بـــا حـــذف سیمکشـــی داخـــل و جایگزینی آن با شـــینۀ مســـی در
عایق پالســـتیکی
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
مشخصات فنی
Fuse

Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

F

06

1

D

P

T

TPD-106F

1

1

)16 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker

مشخصات و قابلیتها

•طراحی ویژه بهمنظور نصب در رک بهصورت عمودی ()Zero Unit
•عرض  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )1090x50x44.5(mm
•دارای کابـــل  280ســـانتیمتری بـــا ســـایز  3×4mm2و بـــا قابلیـــت انتقال جریـــان  32آمپر تکفاز و سهشـــاخه
IEC60309
•دارای  16پریـــز  DIN49440و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان  16آمپـــر از هـــر پریـــز و  32آمپر

بهصـــورت کلی

•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران220V~230V -50/60Hz

•دارای پریزهای زاویهدار بهمنظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )43×40(mm
•دارای  2عـــدد فیـــوز مینیاتـــوری  16آمپر برای ســـرویسدهی مجزا به  8پریـــز و بهمنظور محافظت دســـتگاهها در
برابـــر نوســـانات جریان برق و اتصـــال کوتاه به همـــراه درپوش محافظ
•سیمکشی یکپارچۀ داخلی برای کاهش ریسک قطعی
•بدنۀآلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
•امـــکان نصـــب بهصورت عمـــودی در رک و فراهـــم کردن امـــکان اتصال کابل بـــرق تجهیزات در همـــان یونیتی
که تجهیـــزات در آن قرار دارد
مشخصات فنی
Fuse

Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

F

16

1

D

P

T

TPD-116F

1

1

)20 Outlets DC PDU (Circuit Breaker
مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  4Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض) )486×177.8×99(mm
•پشتیبانی از ولتاژ ورودی و خروجی -48 VDC
•پشتیبانی از شدت جریان تا حداکثر  100آمپر
•پشتیبانی از شدت جریان  ،6 ،10 ،16 ،20 ،32 ،50 ،63و  2آمپر و به صورت کلی  100آمپر
•امکان استفاده از روش  Singleو  Dualبرای ورودی برق
•دارای  20خروجی در صورت استفاده از روش Single
•دارای  10خروجی اصلی و  10خروجی فرعی در صورت استفاده از روش Dual
•پورتهای خروجی مجهز به فیوز مینیاتوری با ارت شینۀ مسی
•قابلیت نصب نمایشگر جریان و ولتاژ
•قابلیت نصب سیستم هشدار صوتی
•کارکرد در دمای  5تا  45درجۀ سانتیگراد
•کارکرد در رطوبت محیطی  5تا  40درصد
•بدنۀ فلزی جهت استحکام بیشتر

Model

Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

A

20

3

D

P

T

TPD-320A

4

1

10 Outlets IEC320/C-13 PDU

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض))483×44.5×44.5(mm
•دارای کابـــل  285ســـانتیمتری با ســـایز  3×1.5mm2و بـــا قابلیت انتقـــال جریان  16آمپر
تک فاز و دوشـــاخۀ DIN49441
•دارای  10پریـــز  IEC60320 /C-13بهمنظور ســـهولت کاربرد و اشـــغال فضـــای کمتر و مجهز
به سیســـتم ارت بـــا قابلیت انتقـــال جریان  10آمپر از هـــر پریز و  16آمپـــر بهصورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )40×40(mm
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
ا

مشخصات فنی
Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

10

4

D

P

T

TPD-410

1

1

DC & IEC320/C-13 PDU

مشخصات فنی
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)9 Outlets IEC320/C-13 PDU (ON/OFF Switch
مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض))483×44.5×44.5(mm
•دارای کابـــل  285ســـانتیمتری با ســـایز  3×1.5mm2و بـــا قابلیت انتقـــال جریان  16آمپر
تک فاز و دوشـــاخۀ DIN49441
•دارای  9پریـــز  IEC60320 /C-13بهمنظـــور ســـهولت کاربرد و اشـــغال فضـــای کمتر و مجهز
بـــه سیســـتم ارت با قابلیـــت انتقال جریـــان  10آمپر از هـــر پریز و  16آمپـــر بهصورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )40×40(mm
•دارای کلید قطع و وصل مرکزی بهمنظور کنترل جریان برق
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
ا
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مشخصات فنی
Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

09

4

D

P

T

TPD-409

1

1

)6 Outlets Modular IEC320/C-13 PDU (Circuit Breaker

مشخصات و قابلیتها
•در اندازۀ  19اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری ،مخابراتی و صوتی
•ارتفاع  1Uو در ابعاد (به ترتیب عمق ،ارتفاع و عرض))483×44.5×44.5(mm
•دارای کابـــل  285ســـانتیمتری بـــا ســـایز  3×1.5mm2و بـــا قابلیـــت انتقال جریـــان  16آمپر
تکفـــاز و دوشـــاخهDIN49441
•دارای 6پریـــز  IEC60320 /C-13بهمنظور ســـهولت کاربرد و اشـــغال فضـــای کمتر و مجهز به
سیســـتم ارت با قابلیـــت انتقال جریان 10آمپـــر از هر پریز و 16آمپـــر بهصورت کلی
•طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 220V~230V -50/60Hz
•دارای پریزها و قابهای ماژوالر کشویی )40×40(mm
•دارای فیـــوز مینیاتـــوری  16آمپـــری بهمنظـــور محافظـــت دســـتگاهها در برابر نوســـانات جریان
بـــرق و اتصـــال کوتاه همـــراه با درپـــوش محافظ
•بدنۀ آلومینیومی بهمنظور استحکام ،زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط
•مجهز به براکتهای قابل چرخش بهمنظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار
ا

مشخصات فنی
Fuse

Ports

Category

Distribution

Power

TIAM

P/N

Unit

NO.

F

06

4

D

P

T

TPD-406F

1

1

