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Preface
Preface



امــروزه بــا توجــه بــه گســترش، پیشــرفت و توســعۀ روز افــزون جوامــع بشــری در امــروزه بــا توجــه بــه گســترش، پیشــرفت و توســعۀ روز افــزون جوامــع بشــری در 
شــاخه های مختلــف و گوناگــون علــوم، تكنولــوژی و صنعــت، موضــوع فــن آوری شــاخه های مختلــف و گوناگــون علــوم، تكنولــوژی و صنعــت، موضــوع فــن آوری 
اطالعــاتاطالعــات))ITIT((  و تمامــی زیربخش هــای مربــوط بــه آن اعــم از کامپیوتــر )نرم افــزار   و تمامــی زیربخش هــای مربــوط بــه آن اعــم از کامپیوتــر )نرم افــزار 
و  ارتباطــات  و  مخابراتــی،  اطالع رســانی،  شــبكه های  اینترنــت،   ،) ســخت افزار و و  ارتباطــات  و  مخابراتــی،  اطالع رســانی،  شــبكه های  اینترنــت،   ،) ســخت افزار و 
در نتیجــه دسترســی ســریع و آســان بــه اطالعــات در جوامــع کنونــی، از اهمیــت در نتیجــه دسترســی ســریع و آســان بــه اطالعــات در جوامــع کنونــی، از اهمیــت 
باالیــی برخــوردار اســت. ایــن اهمیــت بــه حــدی اســت  کــه کشــورهای صنعتــی، باالیــی برخــوردار اســت. ایــن اهمیــت بــه حــدی اســت  کــه کشــورهای صنعتــی، 
نیمه صنعتــی و حتــی کشــورهای در حــال توســعۀ جهــان، موفقیــت و پیشــرفت نیمه صنعتــی و حتــی کشــورهای در حــال توســعۀ جهــان، موفقیــت و پیشــرفت 
خــود را در گــرو ســرمایه گذاری بیشــتر و ارتقــای ســطح فــن آوری اطالعــات در خــود را در گــرو ســرمایه گذاری بیشــتر و ارتقــای ســطح فــن آوری اطالعــات در 

جوامــع خــود می داننــد.جوامــع خــود می داننــد.
ســاختارهای  عمده تریــن  و  مهم تریــن  از  اطالعــات،  فــن آوری  فعــال  ســاختارهای طبقــات  عمده تریــن  و  مهم تریــن  از  اطالعــات،  فــن آوری  فعــال  طبقــات 
در  اطالعــات  فــن آوری  از  اســتفاده  اســت.  امــروز  جهانــی  جامعــۀ  در  در موجــود  اطالعــات  فــن آوری  از  اســتفاده  اســت.  امــروز  جهانــی  جامعــۀ  در  موجــود 
ــدون  ــت و ب ــازمان اس ــک س ــای ی ــداوم فعالیت ه ــا و ت ــن بق ــروز، ضام ــای ام ــدون دنی ــت و ب ــازمان اس ــک س ــای ی ــداوم فعالیت ه ــا و ت ــن بق ــروز، ضام ــای ام دنی
بهره منــدی از آن نــه تنهــا امــكان اســتفاده از روش هــای نوین در ســازمان فراهم بهره منــدی از آن نــه تنهــا امــكان اســتفاده از روش هــای نوین در ســازمان فراهم 
نمی شــود، بلكــه امــكان رقابــت بــا ســازمان های دیگــر نیــز از میــان خواهــد رفــت.نمی شــود، بلكــه امــكان رقابــت بــا ســازمان های دیگــر نیــز از میــان خواهــد رفــت.
از ســوی دیگــر ظهــور اینترنــت بــه منزلــۀ شــبكه ای گســترده، بســتر اســتفاده از از ســوی دیگــر ظهــور اینترنــت بــه منزلــۀ شــبكه ای گســترده، بســتر اســتفاده از 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را  بــه ســرعت توســعه و بــار دیگــر مفهــوم انفجــار فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را  بــه ســرعت توســعه و بــار دیگــر مفهــوم انفجــار 
اطالعــات را بــه جهانیــان نشــان داد و بدیهــی اســت کــه پیشــرفت و توســعۀ اطالعــات را بــه جهانیــان نشــان داد و بدیهــی اســت کــه پیشــرفت و توســعۀ 
مرزهــای دانــش، بــه گســترش شــبكه های کامپیوتــری وابســته شــده اســت. مرزهــای دانــش، بــه گســترش شــبكه های کامپیوتــری وابســته شــده اســت. 
ــاوری اطالعــات، گــردآوری، ســازماندهی و فــرآوری داده هــا  ــاوری اطالعــات، گــردآوری، ســازماندهی و فــرآوری داده هــا هــدف اصلــی در فن هــدف اصلــی در فن
و دانــش پراکنــده در ســطح دنیــا اســت، بــه گونــه ای کــه بتــوان از ایــن دانــش و دانــش پراکنــده در ســطح دنیــا اســت، بــه گونــه ای کــه بتــوان از ایــن دانــش 
گــردآوری شــده، دانــش جدیــد تولیــد کــرد. موثرتریــن ابــزار بــرای جمــع آوری، گــردآوری شــده، دانــش جدیــد تولیــد کــرد. موثرتریــن ابــزار بــرای جمــع آوری، 

ســازماندهی و پــردازش داده هــای پراکنــده، شــبكه های کامپیوتــری اســت.ســازماندهی و پــردازش داده هــای پراکنــده، شــبكه های کامپیوتــری اســت.
همچنیــن بــا پیشــرفت و توســعۀ تجهیــزات شــبكه، نیــاز بــه تمرکــز ایــن تجهیــزات همچنیــن بــا پیشــرفت و توســعۀ تجهیــزات شــبكه، نیــاز بــه تمرکــز ایــن تجهیــزات 
بــا هــدف مدیریــت  بــا هــدف مدیریــت    ))Data CentersData Centers(( مراکــز داده  نــام  بــه  مراکــزی خــاص  مراکــز داده در  نــام  بــه  مراکــزی خــاص  در 
شــده  فراهــم  بــاال  دسترســی  و  توســعه پذیری  امنیــت،   ، بهتــر بهره بــرداری  شــده و  فراهــم  بــاال  دسترســی  و  توســعه پذیری  امنیــت،   ، بهتــر بهره بــرداری  و 
ایــن  در  فعــال  تجربیــات شــرکت های  از  بهره گیــری  دلیــل،  بــه همیــن  ایــن اســت.  در  فعــال  تجربیــات شــرکت های  از  بهره گیــری  دلیــل،  بــه همیــن  اســت. 
راه انــدازی  یــا  نظــارت  طراحــی،  مشــاوره،  خدمــات  از  اســتفاده  بــرای  راه انــدازی زمینــه  یــا  نظــارت  طراحــی،  مشــاوره،  خدمــات  از  اســتفاده  بــرای  زمینــه 
شــبكه های کامپیوتــری و مرکــز داده  براســاس فنــاوری روز صنعــت شــبكه های کامپیوتــری و مرکــز داده  براســاس فنــاوری روز صنعــت ITIT از اهمیــت  از اهمیــت 

اســت. برخــوردار  اســت.ویــژه ای  برخــوردار  ویــژه ای 
تیـــام شبـــكه یكــی از شــرکت های پیشــگام در صنعــت تیـــام شبـــكه یكــی از شــرکت های پیشــگام در صنعــت ITIT کشــور اســت و همــگام  کشــور اســت و همــگام 
بــا اهــداف ایــن حــوزه متناســب بــا شــرایط بــازار، محصــوالت متنوعــی از رک هــا و بــا اهــداف ایــن حــوزه متناســب بــا شــرایط بــازار، محصــوالت متنوعــی از رک هــا و 
ــزات جانبــی، سیســتم های سرمایشــی، سیســتم های نظــارت و کنتــرل مرکــز  ــزات جانبــی، سیســتم های سرمایشــی، سیســتم های نظــارت و کنتــرل مرکــز تجهی تجهی
داده، پنل هــای توزیــع بــرق، تجهیــزات تولیــد بــرق اضطــراری و راهكارهــای نویــن داده، پنل هــای توزیــع بــرق، تجهیــزات تولیــد بــرق اضطــراری و راهكارهــای نویــن 

مرکــز داده  را طراحــی و ارائــه کــرده اســت.مرکــز داده  را طراحــی و ارائــه کــرده اســت.
پیاده ســازی  و  طراحــی  در  دنیــا،  روز  فنــاوری  از  بهره گیــری  بــا  مجموعــه  پیاده ســازی ایــن  و  طراحــی  در  دنیــا،  روز  فنــاوری  از  بهره گیــری  بــا  مجموعــه  ایــن 
آخریــن اســتانداردهای  بــا توجــه بــه  آخریــن اســتانداردهای شــبكه های کامپیوتــری و مرکــز داده  و  بــا توجــه بــه  شــبكه های کامپیوتــری و مرکــز داده  و 
ــا توجــه بــه کارکردهــای ایــن صنعــت،  ــا ب ــا توجــه بــه کارکردهــای ایــن صنعــت، جهانــی، همــواره تــالش کــرده اســت ت ــا ب جهانــی، همــواره تــالش کــرده اســت ت

نقــش موثــری را در توســعۀ ســطح دانــش فنــی کشــور ایفــا کنــد.نقــش موثــری را در توســعۀ ســطح دانــش فنــی کشــور ایفــا کنــد.

توجهتوجه  
احتمـــال ایجـــاد تغییـــرات در مشـــخصات فنـــی محصـــوالت کاتالـــوگ، بـــدون احتمـــال ایجـــاد تغییـــرات در مشـــخصات فنـــی محصـــوالت کاتالـــوگ، بـــدون 	 	 

اطالع رســـانی عمومـــی در ایـــن خصـــوص وجـــود دارد. بنابرایـــن بـــرای تنظیم اطالع رســـانی عمومـــی در ایـــن خصـــوص وجـــود دارد. بنابرایـــن بـــرای تنظیم 
سفارشـــات با شـــرکت تیــــام شبــــكه تمـــاس بگیرید. سفارشـــات با شـــرکت تیــــام شبــــكه تمـــاس بگیرید. 

در بســـته بندی رک ها، به تناســـب ارتفاع رک و داخل بســـته بندی تجهیزات، در بســـته بندی رک ها، به تناســـب ارتفاع رک و داخل بســـته بندی تجهیزات، 	 	 
، پیچ و مهـــره قرار دارد. ، پیچ و مهـــره قرار دارد.بـــه میزان مورد نیاز بـــه میزان مورد نیاز

کلیـــه محصـــوالت یک ســـال گارانتی مطابـــق با شـــرایط عمومی ارائـــه خدمات کلیـــه محصـــوالت یک ســـال گارانتی مطابـــق با شـــرایط عمومی ارائـــه خدمات 	 	 
گارانتـــی مصـــوب ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه ای کشـــور را دارنـــد. بـــرای گارانتـــی مصـــوب ســـازمان نظـــام صنفـــی رایانـــه ای کشـــور را دارنـــد. بـــرای 

دریافـــت اطالعـــات بیشـــتر بـــه ســـایت دریافـــت اطالعـــات بیشـــتر بـــه ســـایت www.irannsr.orgwww.irannsr.org مراجعـــه کنیـــد. مراجعـــه کنیـــد.
وزن محصوالت به صورت تقریبی )وزن محصوالت به صورت تقریبی )1010%%  ±±( اعالم شده است.( اعالم شده است.	 	 
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  )History( تاریخچه
گروهــی کــه حــول آرمــان »همگامــی بــه ســوی پیشــرفت« در ســال 1٣٧1 شــكل 
ــكه و شــعار »توســعه ایــران  ــام شبـ گرفتــه بــود، فعالیــت رســمی خــود را بــا نــام تیـ

آرمــان ماســت« در ســال 1٣٧4 آغــاز کــرد.
هــدف  بــا   ، امــر بــدو  در  مجموعــه  ایــن  پرشــور  کارکنــان  و  مدیــران  موسســان، 
بــه بهبــود کارایــی فعــاالن عرصــۀ  ایــران و کمــک  IT  در  ارتقــاء  نقــش صنعــت 
تولیــد و خدمت رســانی، پیشــرفت و تعالــی در عرصــۀ صنعــت کشــور را ســرلوحۀ 
فعالیت هــای خــود قــرار دادنــد. امــروز بــا یــاری خداونــد و بــا بهره گیــری از دانــش 
ــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــه  ــا از پیشــگامان عرصــه فن ــی روز دنی ــی و فن مدیریت

می رونــد.  شــمار 
ایــن شــرکت نخســتین ارائه کننــده رک هــای کامپیوتــری در ایــران بــوده و بــا ارائــه 
رک هــای متنــوع در مدل هــا و ســایزهای مختلــف بــا نــام تجــاری iRACK  نقــش 
مهمــی در جهــت تامیــن نیازهــای داخلــی صنعــت IT ایفــا کــرده اســت  و در ایــن 
مســیر نــام تجــاری خــود را از طریــق وفــاداری مشــتریان، نــوآوری، خالقیــت و بهبــود 

مســتمر در کیفیــت محصــوالت و خدمــات تقویــت می نمایــد.
ایــن شــرکت فراتــر از مرزهــای خودکفایــی در تولیــدات داخلــی، بــا اســتفاده از 
هوشــمند،  رک هــای  ارائــه  کننــدۀ  نخســتین  به عنــوان  دنیــا،  روز  فناوری هــای 
Intelli، Server، Digi+ نام هــای  بــا  حرفــه  ای  رک هــای  عرضــۀ  بــه   اقــدام 

، ADC  و Cool کرده   اســت. محصولـــات عـرضـــه شــــده تـــوسط این شــرکت، تـــحت 
گـروه ها  یـــی بـــا نــام هـــایServer Racks ،Network Racks و Special Racks  در 

کاتالــوگ ایــن شــرکت معرفــی شــده اند.
به روزرســانی  بــه،  اقــدام  تولیــد  رویــۀ  بهبــود  جهــت  شــرکت  ایــن  متخصصــان 
محصــوالت بــر طبــق آخریــن تغییــرات فنــاوری نمــوده و پــس از دریافــت گــزارش 
تیــم تحقیقــات بــازار از شــرایط اقتصــادی حاکــم بــر جامعــه و رقابــت موجــود در ایــن 
صنعــت، بــا ایجــاد نــوآوری و تغییــرات فنــی در رک هــای تولیــدی بــه ارائــه نســل 
جدیــدی از محصــوالت جهــت مجهــز کــردن تمــام متقاضیــان در جامعــۀ فنــاوری 
اطالعــات پرداخته انــد. از ویژگی هــای منحصــر بــه فــرد ایــن محصــوالت می تــوان 
بــا  مقایســه  در  بــودن  صرفــه  بــه  مقــرون  و  پایین تــر  وزن  باالتــر،  کارایــی  بــه 

تخصــص بــه کار رفتــه در محصــول، اشــاره نمــود.
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ــه ای  ــای حرف ــود، رک ه ــان خ ــی کارشناس ــش تخصص ــر دان ــه ب ــا تكی ــرکت ب ــن ش ای
)Structured Cabling(  را طراحــی  متناســب بــا اصــول کابل کشــی ســاخت یافته 
کــرده اســت. همچنیــن راهكارهــای مناســب زیرســاخت  فیزیكــی  مرکــز داده را در 
چهــار بخــش ســرمایش، ارتباطــات ، بــرق و امنیــت فیزیكــی و محیطــی را ارائــه کــرده 

اســت. 
در راســتای سیاســت اشــتغال زایی، کارآفرینــی و همچنیــن بــا اســتناد بــه ابالغیــۀ 
ــورخ ٢0/1٣٧6/01  ــران مـ ــی ایـ رســمی شــماره 455 نهــاد ریاســت جمهــوری اسالمـ
بــر  مبنــی  مــورخ1٢/٢٢/1٣٨٧  ٢41٨6٩/ت4٢0٨٧هـــ  شمـــارۀ  نامـــۀ  تـصـــویب  و 
اســتفاده از حداکثــر تــوان فنــی، مهندســی، تولیــدی، صنعتــی و اجرایــی و همچنیــن 
، مجموعــه مســتقل تولیــدی ایــن شــرکت مـــوفق شــده  ز از کشــور کاهــش خــروج ار
اســت کــه مجــوز وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت بــه شــماره ثبتــی 01/660٩٢الــف را 
دریافــت کنــد و براســاس مــاده ٧٨ از قانــون برنامــۀ پنج ســالۀ توســعۀ جمهــوری 
( دولــت موظــف  اســالمی ایــران، در بخــش اقتصــادی )بهبــود فضــای کســب و کار
اســت بــا هــدف حمایــت از تولیــدات داخلــی، کاالهــا و خدمــات مــورد نیــاز خــود را 
بــا الویــت از تولیدکننــدگان داخلــی خریــداری کنــد تــا عــالوه بــر  مخاطبــان اصلــی، 
نیمــه  و  خصوصــی  شــرکت های  کمــک  بــا  دولتی،نیــز  نهادهــای  و  ســازمان ها 
ز و بــوم داشــته  باشــند.  خصوصــی، نقشــی موثــر در تحقــق اهــداف مالــی ایــن مــر
ــران در جلســۀ 1396/4/11 بــه پیشــنهاد شــمارۀ 60/1921198  ــات وزی همچنیــن هی
مــورخ 1395/9/2 وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و بــه اســتناد اصــل یكصــد و 
ســی و هشــتم قانــون اساســی جمهــوری اســالمی ایــران، ممنوعیــت خریــد کاالهــای 
خارجــی دارای تولیــد مشــابه داخلــی از جملــه رک را تصویــب کــرد. بــر اســاس ایــن 
 ICT مصوبــه، ســازمان های دولتــی مجــاز بــه خریــد رک  خارجــی نیســتند و وزیــر 
واردات رک را در وزارت خانــۀ متبــوع خــود ممنــوع اعــالم کــرد و دســتور  داد زمانــی 
ایــن اقــالم  بــه خودکفایــی رســیده ایم، واردات  کــه در تولیــد برخــی تجهیــزات 
خــالف سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی اســت و بایــد بپذیریــم کــه واردات 
اقالمــی چــون رک کــه نمونــۀ داخلــی آن قیمــت بــه مراتــب کمتــر و کیفیت بهتــر دارد، 

تیشــه بــه ریشــۀ اشــتغال و اقتصــاد ملــی اســت.

همچنیــن فعالیــت ایــن شــرکت تنهــا بــه ارائــه رک محــدود نمی شــود و عــالوه 
بــر ارائــه رک هــای کامپیوتــری، در زمینــۀ مشــاوره، طراحــی، پیاده ســازی و توزیــع 
و  وســیع  طــور  بــه  داده  مرکــز  و  مخابراتــی  کامپیوتــری،  شــبكه ها  ی  تجهیــزات 
تخصصــی فعالیــت دارد و حلقــۀ پیونــد صنعــت و بــازار را بــه خوبــی برقــرار کــرده 

است.
ــر بســیاری از وزارتخانه هــا  ، بانک هــا، کارخانجــات صنعتــی،  در طــول ســالیان اخی
ســازمان های بــزرگ و شــرکت های همــكار بــا اســتفاده از خدمــات تخصصــی 
ــاز خــود را بــه شــبكه ها  ی ارتباطــی  ــكه در زمینه هــا  ی فــوق، نی ــام شبـ شــرکت تیـ

تامیــن کرده انــد.
ــول  ــی، تح ــۀ IT، کارآفرین ــت در عرص ــرن فعالی ــع ق ــه رب ــک ب ــذر نزدی ــون در گ اکن
نگــرش مدیریتــی و فنــی بــه مســائل، پشــتیبانی کامــل و نیــز مشــتری مــداری 
 از جـــمـــلـــــه رویكــــردهای عـــمــــدۀ این شـــرکت شــده اند، به طـــــوری کــــه شــرکت
تیـــام شبـــكه بــا بهبــود کیفیــت محصــول، بهبــود فرآیندهــای کاری و همچنیــن 
پشــتیبانی و خدمــات گســتردۀ قبــل، حیــن و پــس از فــروش، موفــق بــه کســب 
در  اســتانی  و  ملــی  متعــدد  گواهینامه هــای  دریافــت  و  مشــتریان  رضایــت 
ــده  ــدگان گردی ــدگان و تولیدکنن ــت مصرف کنن ــازمان حمای ــر از س ــال های اخی س

اســت. 
و  برتریــن  داشــتن  اختیــار  در  بــا  تخصصــی  و  مســتمر  حضــور  ســال ها  تجربــۀ 
جدیدترین محصوالت و فناوری ها و برخورداری از کارکنان مجرب و کارآزموده، 
همچنــان ایــن شــرکت را از پیشــگامان صنعــت IT در ایــران قــرار داده اســت و 
ــه از  ــت ک ــتی اس ــیر درس ــان دهندۀ مس ــر، نش ــتریان معتب ــمگیر مش ــش چش افزای
ابتــدا موسســان ایــن مجموعــه ســرلوحۀ فعالیــت  خــود قــرار داده انــد و بــه یــاری 

خداونــد منــان، ایــن راه را تــا بــه آخــر خواهنــد پیمــود.

وزارت 
����، ���ن 

و ���رت 
شماره:66092/  01 الف 

 گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
 از هفدهمین همایش ملی حقوق مصرف کنندگان 

سال 1396

 گواهینامه ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان 
 از شانزدهمین همایش ملی حقوق مصرف کنندگان 

سال 1395

 گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
   از پنجمین همایش حقوق مصرف کنندگان

  استان تهران- سال  1396

 گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
   از چهارمین همایش حقوق مصرف کنندگان

  استان تهران- سال 1395

 گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان
   از سومین همایش حقوق مصرف کنندگان

  استان تهران-  سال 1394
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Production & Delivery

Production & Delivery

(Production & Delivery) تولید و تحویل کاال

 )Welded Construction( شاسی جوشکاری شده
از دیــدگاه شــرکت هاِی به نــام اروپایــی و آمریكایــی بــرای رفــع خطــر آزاد شــدن یــا 
شكســتن پیــچ و مهــره، ایــن شــرکت روش جوشــكاری MAG را بــا هــدف اتصــال 

ســازۀ اصلــی اغلــب رک هــا، انتخــاب کــرده اســت.
جــوش دی اکســیدکربن بــا دســتگاه رکتیفایــر بــا نــام فنــی MAG، یكــی از روش های 
 Gas( مخفــف  GMAW جوشــكاری از زیرگــروه جــوش قــوس الكتریكــی بــا گاز محافــظ
ایمن تریــن  و  قوی تریــن  از  یكــی  عنــوان  بــه  کــه  اســت    )Metal Arc Welding

روش هــای جوشــكاری در جهــان شــناخته شــده اســت.
دی اکســیدکربن خاصیــت حفاظتــی بســیار خوبــی دارد و در محــل قــوس الكتریكــی 

بــه اکســیژن و مونواکســیدکربن تجزیــه می شــود.
در ایــن حالــت گازهــا و ســایر مــواد موجــود، قبــل از جامــد شــدن جــوش، از آن 
خــارج می شــوند. جریــان بیشــتری کــه در موقــع اســتفاده از CO2  مصــرف می شــود 
باعــث تالطــم بیشــتر حوضچــۀ مــذاب می شــود و در نتیجــه حباب هــای گازهــای 
ــاد از آن  ــل از انجم ــد و قب ــود می کنن ــز صع ــطح فل ــه س ــوش ب ــل ج ــود در داخ موج
خــارج می شــوند، در نتیجــه تخلخــل جســم کمتــر خواهــد بــود و بــه جوشــی ایمــن 

و پایــدار منجــر  می شــود.

 )Heavy Load Capacity( ایستایی و تحمل وزن
استفاده از شاسی جوشكاری شده در اغلب رک ها	 
استفاده از پروفیل های 6 خم با هدف افزایش استحكام ستون ها	 
استفاده از فناوری Fold  به جای Bend،  برای استحكام ستون ها	 
استفاده از ریل های خم کاری شده در انواع S ,U ,V ,W و L  به تناسب عمق، 	 

ارتفاع و کاربری متفاوت رک ها
و 	  عمق  در  ریل ها  اتصال  جهت  افقی  نگهدارندۀ  بازوی   ٣ یا   ٢ از  استفاده 

اتصال آن ها به ستون ها
تقویت کالف کف رک و استقرار ریل ها بر روی کف تقویت شده برای جلوگیری از 	 

نشست ریل ها در صورت وارد شدن فشارهایی فراتر از بازۀ تعریف شدۀ استاندارد
تقویت محل اتصال چرخ یا پایه به بدنۀ رک	 
استفاده از چرخ های صنعتی فلزی مناسب برای رک های سنگین	 
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 )Painting System( سیستم رنگ
تمامـــی محصـــوالت ایـــن شـــرکت بـــا آخریـــن فنـــاوری سیســـتم الكترواســـتاتیک، 
رنگ آمیـــزی می شـــود و بـــرای زیبایـــی و افزایش مقاومـــت از رنگ های برجســـته و 
شـــبه ســـمباده ای اســـتفاده میشـــود. رنگ پودری در واقع ذرات آســـیاب شدۀ 
نـــرم، شـــامل رنگدانه ها   و افزودنی ها )رزین و پیگمنت( اســـت کـــه با یک تفنگ 
الكترواســـتاتیک، بـــاردار  و بر روی ســـطوح مورد نظر در کابین مخصوص پاشـــیده 
می شـــوند و الیـــۀ نازک چســـبنده ای را روی ســـطح مـــورد نظر تشـــكیل می دهند و 
پـــس از عبـــور از کـــوره در اثر حرارت، ذرات پودری ذوب می شـــود و یک پوشـــش 
یكپارچـــه، ســـخت، بـــادوام و غیرقابل انحـــالل را ارائـــه می دهند. پایـــۀ رنگ های 
بـــه کار رفته در این سیســـتم، رنگ های  اپوکســـی ـ پلی اســـتری اســـت. اپوکســـی 
شده اســـت.  شـــناخته  دنیـــا  در  چســـبنده  مـــواد  قوی تریـــن  از  یكـــی  به عنـــوان 
گونـــه ای از رنگ های  اپوکســـی بـــرای رنگ آمیزی بدنۀ کشـــتی ها بـــه کار می روند 
و مقاومـــت زیـــادی در برابر رطوبت و خورندگی ناشـــی از آب شـــور دریا دارد. این 
پوشـــش ضمـــن زیبایـــی، در برابـــر گرمـــا، ضربه، خـــراش و خوردگی مقاوم اســـت 
و از ســـوی دیگـــر حداقل آســـیب های زیســـت محیطی را در مقایســـه بـــا رنگ های 

دارد. مایع 

 )Fast Delivery & Stock( تکمیل موجودی انبار و ارسال سریع
تكمیـــل موجـــودی انبـــار دفتر مرکـــزی به صورت روزانـــه برای تامین سفارشـــات 	 

تهران و ارســـال فوری سفارشـــات کلـــی از کارخانه
اســـتفاده از شـــبكۀ گســـتردۀ توزیع در سراســـر کشـــور بـــرای ارائه ســـریع کاال و 	 

خدمـــات در شهرســـتان ها از طریـــق جـــذب نمایندگی هـــای فعـــال
حمل مكانیزۀ کاال از مبدا	 
اســـتفاده از کارتن پوشـــاننده، صفحات یونولیتی ضربه گیـــر و پالت های چوبی 	 

در رک های ســـنگین به منظور کاهـــش صدمات احتمالی در هنـــگام حمل و نقل
اســـتفاده از عالئـــم هشـــداردهنده به منظـــور رعایـــت نـــكات ایمنـــی و کاهـــش 	 

صدمـــات احتمالـــی درحمـــل و نقـــل کاال
همكاری با مراکزحمل و نقل معتبر  برای ارسال کاال به اقصی نقاط کشور	 

 )Up-to-Date Technology(  استفاده از فناوری روز دنیا
دانش، فناوری و دقت ابزار دقیق کشـــور ژاپن بر کســـی پوشـــیده نیســـت. از 
ایـــن رو، ایـــن شـــرکت با بهره گیـــری از این فنـــاوری، دقت را در تجهیـــزات ارائه 
شـــده، در نظر گرفته اســـت تا اســـتفاده از کاالی مرغوب ایرانی، بیش از پیش 

فرهنگ سازی شود.
در واقع ماشین های ابــــــــزار دقیــــــق، دستگاه ها  ی خودکار پیشرفته ای هستند 
کـــه الكترونیـــک و کامپیوتـــر بخـــش اساســـی کنترل کننـــدۀ آن هـــا بـــه شـــمار 
می رونـــد. ایـــن فنـــاوری بـــر پایـــۀ کنتـــرل عـــددی )NC: Numeric Control( و 
شـــده  طرح ریـــزی   )CNC: Computer Numeric Control( کامپیوتـــری  کنتـــرل 
اســـت. سیســـتم های NC از ســـخت افزار الكترونیكـــی بر پایۀ فنـــاوری مدارهای 
دیجیتالـــی اســـتفاده می کننـــد. CNC یـــک مینـــی کامپیوتـــر یـــا میكروکامپیوتـــر را 
بـــرای کنتـــرل ماشـــین بـــه کار می گیـــرد و تـــا حـــد امـــكان مدارهای ســـخت افزار 
 CNC ســـخت افزار( به( NC اضافـــی را در واحـــد کنترل حـــذف می کند. گرایش از
)نرم افـــزاری( انعطاف پذیـــری سیســـتم را افزایـــش می دهـــد و امـــكان تصحیح 

برنامه هـــا   را در حیـــن اســـتفاده، فراهـــم کرده اســـت.

:CNC مزایای استفاده از دستگاه
1- توانایی ماشین کاری قطعات پیچیده )انعطاف پذیری(

٢- دقت باال
٣- تكرارپذیری

4- عدم نیاز به ماشین کار باتجربه
5- خطر کمتر برای اپراتور

6- سرعت باال در ماشین کاری و به تبع آن کاهش زمان تولید
٧- کاهش ضایعات

٨- کاهش امكان خطای انسانی
٩- کاهش زمان تنظیم اولیۀ ماشین

10- کاهش زمان اندازه گیری و کنترل
11- افزایش قابل توجه راندمان تولید
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 )Production Process( فرآیند طراحی و تولید
امـــروزه بســـیاری از متخصصـــان بازاریابـــی بـــر ایـــن باورنـــد کـــه اســـتراتژی تولید 
محصـــول بایـــد بـــر پایۀ قانـــون »ســـه ــ یک فـــروش مزیتـــی« برنامه ریزی شـــود، 
به این ترتیـــب کـــه یک شـــرکت برای رســـیدن به موفقیـــت باید به ســـه ویژگی از 

چهـــار ویژگـــی زیـــر از دیـــدگاه مصرف کننده دســـت یابد.

از ایـــن رو، شـــرکت هایی کـــه نتوانند به ســـه ویژگی دســـت یابند، عمـــال از بازار 
حذف می شـــوند و یا دنباله رو خواهند بود.

بر اســـاس نگرش عنوان شـــده در بـــاال، طراحی محصوالت در ایـــن مجموعه، نه 
بر اســـاس امكانات تولید، بلكه بر اســـاس تامین نیاز مشتری برنامهریزی شده 
اســـت و ایـــن بـــه واقع در گـــرو همـــكاری عملی گـــروه تولیـــد، فنی  ـ مهندســـی، 

تحقیـــق و توســـعه، و همچنیـــن بازرگانی و فروش اســـت.
بـــر این اســـاس، طـــرح کلی تصویب شـــده از بخـــش تحقیق و توســـعه به بخش 
طراحی محصول ارســـال می شـــود تـــا طرح اولیه در نرم افـــزار Solid Works  طراحی 
 Auto و بعـــد از انجـــام تســـت کشـــش، اســـتقامت و وزن رک، قطعـــات بـــه فایل

Cad تبدیل و ســـپس تولید شـــود. 

طـــرح نهایـــی با برنامه ریزی در ماشـــین های بـــرش، خم، پانچ CNC و جوشـــكاری  
بـــه ارائـــه نمونـــۀ اولیه یا همـــان Prototype منجر می شـــود و در نهایـــت فرآیند 

تولیـــد نهایی پـــس از بارگـــذاری و آزمایش نمونۀ اولیه آغاز می شـــود.
نتیجـــۀ ایـــن نگـــرش، ارائـــه محصولی با کارایـــی باال، زیبـــا و با کیفیت، بـــرای بازار 
تخصصـــی و همچنیـــن محصولی کارا، با کیفیت و مقرون بـــه صرفه برای بازار عام 

است.

استفاده از ورق های استاندارد ST -12 در تولید رک
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(DIN 1623 ST- 12) EN 1030 DC01 جدول برابری انواع استاندارد برای نورد سرد

استانداردهاکاربرد

 CR

ورق کربن استیل و
 نوار با کیفیت تجاری

ENDINBRITISHASTMJISNFAUNI

DIN 10130
DC01

DIN 1623
ST-12

BS 1449 CR4ASTA366JIS G3141 SPCC-SDNFA-36401UNI 5866

JIS: Japanese Industrial Standards
NFA: French Standards
UNI: Italian Standards

EN: European Standards 
DIN: Germany steel grades
BRITISH: British Standards 
ASTM: American Society for Testing and Materials

 ST-12 جدول خصوصیات مکانیکی نورد سرد استاندارد
(Mechanical Properties for ST-12 Cold Rolled Steel Sheet)

n90

min.

r80

min.

A80
)%(

min.

Rm
N/mm2

)kg/mm2(
max.

Re
N/mm2

)kg/mm2(
max.

Surface
Quality

Steel
Grade

Corresponding

GradeStandard

--28
270-410

)27.5-41.8(
280

)28.6(
A

6112DC01DIN EN 10130
B

--28270-410
)27.5-41.8(

280
)28.6(

A
6182DC01DIN EN 10130

B

--28270-410
)27.5-41.8(

280
)28.6(

A
7111DC01DIN EN 10130

B

--28270-410
)27.5-41.8(

280
)28.6(

A
6612DC01DIN EN 10130

B

--28270-410
)27.5-41.8(

280
)28.6(

A
7612DC01DIN EN 10130

B

-1.334270-370
)27.5-37.7(

240
)24.6(

A
6113DC01DIN EN 10130

B

0.181.638270-350
)27.5-35.7(

210
)21.4(

A
6114DC01DIN EN 10130

B

0.201.940270-330
)27.5-33.7(

180
)18.6(

A
6115DC01DIN EN 10130

B

Re   : استحكام )تنش( تسلیم

Rm  : استحكام کششی

A80: درصد تغییر طول نسبی شكست
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)Special Products( محصوالت به سفارش مشتری
تمامـــی رک هـــای تولیـــدی این گـــروه صنعتـــی، از مشـــخصات و ویژگی هـــای مطرح 
شـــده در بخـــش قبـــل برخـــوردار  اســـت، بـــه طوری کـــه در حـــد یک اســـتاندارد، 
همـــواره در پیشـــرفته ترین البراتورهای تســـت، مورد آزمایش قـــرار می گیرد. برای 
تامیـــن نظـــر  و رضایت مشـــتریان، این امكان فراهم شـــده اســـت تا با اســـتفاده 
از نرم افزارهـــای پیشـــرفتۀ مهندســـی، طراحـــی و بهره گیری از جدیدترین ماشـــین 
الت بـــرش، پـــرس باریک و پانـــچ CNC، رک ها و تجهیزات سفارشـــی را بر اســـاس  آ

Sub Rack Double Section SOHO Rack Blank Rack

IP Rack

Slim RackMini Rack

TC Rack Perforated ECO Rack Duo Digi+ Rack Duo Intelli Rack

Tri Rack Internet KioskOutdoor Cabinet AV ControlTelecom Rack
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آنچـــه در ذهـــن و یـــا خواســـتۀ مشـــتری اســـت، تولیـــد کنیـــم. نمونه ها  یـــی از 
کاالهای سفارشـــی تولید شده شـــامل کابینت باتری، ســـاب رک، مینی رک، رک 

مخابراتـــی، رک پـــچ پنل و ســـایر محصوالت سفارشـــی در زیر آمده اســـت.
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����� ��ه در ��ا�� ������ ���س �� ��� ��ر�� 
��رگ، �� ��� ��� از ٥٠ ���� ��� �� ���س د��

����� ��ه در ��ا�� ������ ���س �� ��� 
��ر�� ����، �� ��� ��� از ١٢ ���� ��� �� ���س 

ا�����ن

����� ��ه در ��ا�� ������ ��� ��ر�� ���� 
�� ��� ��� از ٢/٥ ���� ��� ���� ���س �� ا��ار��، 

��� ��، �� ا����� ����� آن

����� ��ه در ��ا�� ������ ���س �� ذرات 
��ر��، �� ��� ��� از ١ ���� ���

����� ���ه در ��ا�� آب

����� ��ه در ��ا�� ����ن ���ات آب �� 
��رت ���دی

����� ��ه در ��ا�� ا���ی آب �� زا��� ١۵در��

����� ��ه در ��ا�� ا���ی آب �� زا��� ۶٠در��

����� ��ه در ��ا�� ا���ی آب از ���م ���ت

����� ��ه در ��ا�� ا���ی آب از ���م ���ت
�� ���ر ��

����� ��ه در ��ا�� ����ن ���� آب �� 
��ت ����ه

����� ��ه در ��ا�� ���� �ر ��ن ��� آب �� 
��ت ����ه

����� ��ه در ��ا�� ���� �ر ��ن ��� آب 
��� ���ر

����� ��ه در ��ا�� ������ ���س و ��� در ��ا�� 
����ت ���� از ��ود ��د و ���ر �� �����ات 

دا��� �� ���� ا���ل در ����� دا��� و �����د 
د����ه �� ��د

����� ��ه در ��ا�� ���ذ ������ ���س و در ��ا�� 
���ذ ��د و ���ر

  EN/IEC 60529 )IP56( و )IP44( گواهینامه های

مجموعۀ مستقل تولیدی این شرکت با پشتوانۀ نیروی انسانی ماهر  و 
متخصص، گامی بلند با هدف بهبود کیفیت  کاالهای تولیدی خود و جلب 
رضایت مشتریان  برداشته است و خود را نسبت به رعایت استانداردهای 
دریافت  به  موفق  مسیر  این  در  و  می داند  متعهد  بین المللی  و  ملی 
گواهینامه های EN/IEC 60529 برای محصول iBOX با IP:56 و برای محصول 

iRACK با IP:44 شده است.

بین المللی  استاندارد  یک   )Ingress Protection( IP اســتـــانــــدارد 
الكتریكی در مقابل نفوذ ذرات خارجی  برای تعیین مقاومت تجهیزات 
و آب است که بیانگر میزان محافظتی است که پوشش یک دستگاه 
( و مایع )مانند  الكتریكی در مقابل  مواد جامد )مانند گرد و خاک و غبار

آب و مواد نفتی و ... ( ارائه می دهد.

(Standards & Certificates) استانداردها و گواهینامه ها

Standards &
 Certificates
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  IEC 60297 گواهینامۀ 
با توجه به اینكه ساختار و ابعاد رک برای نصب تجهیزات از استاندارد 
جهـانی تبعیــت می  کنــد، بنابــر ایـن کلیــۀ رک هــای این شرکـــت براساس 
ابعاد استــاندارد ایــزوی IEC 60297 تــولیــد شــده است. بــا تــوجه به 
رعایت استاندارد جهانی در تولید رک ها، این مجموعه موفق به کسب 

گواهینامۀ IEC 60297-3-100  شده است.

Related Standards to Racks & 19” Accessories

Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 in) series, part 1: panels and racks IEC 60297-1

Dimensions of mechanical structures of the 482.6 mm (19 Inch) series part 2: cabinets and pitches of rack structuresIEC 60297-2

Basic dimensions of front panels, subracks, chassis, racks and cabinetsIEC 60297-3-100

Subracks and associated plug-in unitsIEC 60297-3-101

Injector/extractor handleIEC 60297-3-102

 Dimensions of subracks and plug-in unitsIEC 60297-3-104

Dimensions and design aspects for 1U chassisIEC 60297-3-105

Degrees of protection provided by enclosuresEN/ IEC 60529

Standard for PDU in data centerEN/ UL 60950

Index of protection against mechanical impactEN 50102

 Equipment practices for electronic equipment; mechanical structures of the 482.6 mm (19 inch) seriesDIN 41494

Dimensions of cabinets and suites of racksDIN 41494-7

Components on front panels; mounting conditions, dimensionsDIN 41494-8

Cabinets, racks, panels, and associated equipmentEIA/ECA-310 -E

Degrees of protection provided by the electrical equipment
,
s enclosureNEMA / UL

Degrees of protection provided by the electrical equipment
,
s enclosureIP

 Degrees of protection provided by enclosures against electromagnetic disturbancesEMC

 1U(RU)=44.45mm

13
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بـراســــــاس اصول کابـل کــــشی ساخـــــت یافته )Structured Cabling(، شبكۀ LAN از پــــنج 
بــــخش زیر تشكیل شـــده است:

 	 Demarcation Point

 	Telecommunication Room

 	Backbone )Vertical Cabling(

 	 Distribution )Horizontal Cabling(

 	Work Area

بـنـابـراین مـطـابق بـا مدل ارائـــه شـــــده در اسـتــانـــدارد کابــل کـشـی  سـاخـت یـافـته، رک های دیواری 
 عمومًا به عنوان زیـــرمـجـمـوعــــۀ اتــــاق TR مــحـــســوب مــــی شــونـد. بــــراســــــاس مــدل ســه الیـۀ

  Activeو Passive رک های دیواری عمدتًا برای اســـتقرار انواع تجهیزات ،Enterprise Campus LAN

در بخش های کم تراکم الیۀ دسترسی )Access( مورد استفاده قرار می گیرند.
بدیهـــی اســـت ارتباط این رک های الیۀ دسترســـی با رک هـــای الیه ها  ی توزیع و مرکـــزی از طریق 

سیستم کابل کشـــی Backbone فراهم میشود.
رک هـــای دیـــواری این شـــرکت با رعایت اســـتانداردهای مربوط در رنگ هـــا و مدل های متنوع با 

هدف تامین ســـلیقه ها و ابعاد مختلف ، بـــرای کاربری های متفاوت طراحی شـــده اند.
همچنیـــن، رک ECO با صرفۀ اقتصـــادی، رک Base با طراحی عمومی و متنوع  و رک Hide  به منظور 
اســـتفادۀ بهینه و عدم اشـــغال فضای مفید مناســـب برای محیط های اداری لوکس در نظر گرفته 

شده اند.

Small, Economic & Optimized Design
Wall Mounted Racks

15



Essential Equipments
Economical

Easy & Fast Installation

W
all M

ounted R
acks

ECO
 R

ack 

هم خوانی با دکوراسیون داخلی  
دارای دِر شیشه ای در جلوی رک	 
رنگ مشكی پودری الكترواستاتیک به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری	 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک دیواری ECO نسبت به سایر رک ها
طراحی ساده	 
 	iRACK ارزان ترین رک از رک های دیواری خانوادۀ

هدایت و آرایش کابل
امكان عبور کابل از سقف و کف رک	 

امنیت، امکانات جانبی

در اندازۀ 6U  و 9U با عرض 56 و عمق های 45 و 60سانتی متر 	 
دارای دِر شیشه ای مجهز به قفل سوییچی 	 
دارای ضربه گیر پالستیكی نگهدارندۀ در رک	 
دارای پنل هـــای جانبـــی تـــک لنگه به منظور ســـهولت دسترســـی بـــه تجهیـــزات از طرفیـــن رک و مجهز به 	 

قفل ســـوییچی
امكان نصب یک عدد فن AC در سقف به منظور تهویۀ هوا	 
دارای یک عدد پاور ٣ پورتی 	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

 	 9U 6 و 4 ریل عمودی در مدلU دارای ٢ ریل عمودی در مدل  
استفاده از ریل با ضخامت 1/٢5 میلی متر به منظور استحكام بیشتر	   
تقویت در پشت رک به منظور استحكام بیشتر برای نصب رک به دیوار	   

ECO Rack
 Wall Mounted Racks

16

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

48iRACK Cantilever Shelf )20cm deep( for Wall Mounted Racks )Tray(TSC-201Shelf 
49iRACK 1U/2U/3U  Blank PanelTPB-101/201/301

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

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

        محصوالت مرتبط  و متداول     

             مشخصات فنی         

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

1-8--2 X L45 56316TRE-45061
 ECO

1-13.52 X S2 X L605644.59TRE-60092
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Advanced Design
Basic Essentials

Standard Features
Easy Usage
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Base Rack
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   مشخصات فنی  

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

1112.2--2 X L4556.5499TRB-45091

Base 1115.32 X S2 X L6056.5499TRB-60092

1117.5  2 X S2 X L60 56.562.312TRB-60123

امنیت، امکانات جانبی

در اندازۀ 12U/9U با عرض 56/5 و عمق 60 سانتی متر	 
 در اندازۀ 9U با عرض 56/5 و عمق 45 سانتی متر	 
 مجهز بودن دِر جلو به قفل سوییچی	 
 دارای پنل هـــای جانبی تک لنگه به منظور ســـهولت دسترســـی بـــه تجهیزات از طرفیـــن رک و مجهز به 	 

سوییچی قفل 
 دارای لوالی فنری برای سهولِت جداسازی دِر رک	 
 دارای ضربه گیر پالستیكی نگه دارندۀ دِر رک	 
 مجهز به 1 فن AC در سقف رک به منظور تهویۀ هوا	 
دارای یک عدد پاور ٣ پورتی	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
 دارای ریل هـــای عمـــودی با نشـــانگر یونیت )4 ریـــل در رک با عمق 60 ســـانتی متر و ٢ ریـــل در رک با 	 

) سانتی متر  45 عمق 
 درج شمارشگر چاپی سفید بر روی ٢ ریل عمودی جلوی رک به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
 استفاده از ریل با ضخامت 1/٢5 میلیمتر به منظور استحكام بیشتر	 
دارای براکت دیواری و شابلون برای سهولت در نصب رک به دیوار	 
 تقویت دِر  پشت رک به منظور استحكام بیشتر نصب رک به دیوار	 
 دارای ستون خم کاری شده به منظور استحكام و ایستایی بیشتر	 

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

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک دیواری Base نسبت به سایر رک ها
 تنوع تولید در ابعاد مختلف	 
سهولت در نصب 	 
 طراحی زیبا و مناسب برای محیط های اداری کوچک	 

هدایت و آرایش کابل
 امكان عبور کابل از سقف و کف رک	 
 دارای درپوش در مسیر عبور کابل از کف	 
 دارای غبارگیر موئی در مسیر عبور کابل از سقف	 

  محصوالت مرتبط  و متداول   

Read in PageDescriptionP/NProduct Type

48iRACK Cantilever Shelf )20cm deep( for Wall Mounted Racks )Tray(TSC-201Shelf 
49iRACK 1U/2U/3U  Blank PanelTPB-101/201/301

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

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



امنیت، امکانات جانبی

در اندازۀ 5U یونیت، عرض59/7 سانتی متر و عمق59/7 سانتی متر و ارتفاع 34 سانتی متر	 
مجهز بودن به دِر جلو بازشو با قفل سوئیچی و دو عدد جک گازی با تحمل وزن 25 کیلوگرم	 
دارای دو عدد پاور 3 پورتی	 
مجهز به فن  به منظور تهویۀ هوا	 
دارای شبكۀ تهویه برروی کالف دِر  رک  به منظور گردش هوا در زمان خاموش بودن فن	 

هدایت و آرایش کابل
امكان عبور کابل از سقف و پنل های جانبی رک	 
دارای غبارگیرموئی در مسیر عبور کابل از سقف	 

Suitable for
Luxurious Offices 
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Hide Rack
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       مشخصات فنی     

Max.
Fan Sup.No. of FanWeight

)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeHeight
)cm(

Width
)cm(

Depth
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

2-29  2 X L2 X L3459.759.7 5TRH-60051Hide

شامل دو عدد پاور سه پورتی Zero Unit، دو عدد جک آرام بازشو و قفل سوئیچی 

هم خوانی با دکوراسیون داخلی  
دارای عمق متناسب ، عدم تعارض با دکوراسیون داخلی و زیرساخت های موجود در سقف و کف کاذب	 
قابلیت سفارش رنگ مطابق با نمای اتاق و هماهنگی بیشتر با محیط اداری 	 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک مخفی نسبت به سایر رک های دیواری
کاربری آســـان با هدف بهینه ســـازی فضا بـــرای نصب تجهیزاتی مانند ســـوئیچ، 	 

 ... و   NVR دستگاه 
مناسب برای محیط های اداری کوچک و سازگار با معماری داخلی ساختمان	 
طراحی شده برای نصب در سقف و کف کاذب  	 
جلوگیری از اشغال فضا 	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
استفاده از ریل با ضخامت 1/25 میلی متر  به منظور استحكام بیشتر	 
تقویت در پشت رک  به منظور استحكام بیشتر نصب رک به سقف و کف	 
مجهز به براکت برای نصب رک به سقف اصلی 	 
قابلیت نصب سقف و کف کاذب برروی دِر رک با هدف همسان سازی نمای رک با سقف  و کف کاذب	 
قابلیت نصب کاست فیبر نوری 	 

H
ide R

ack

    محصوالت مرتبط  و متداول   

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

48iRACK Cantilever Shelf )20cm deep( for Wall Mounted Racks )Tray(TSC-201Shelf 
49iRACK 1U/2U/3U  Blank PanelTPB-101/201/301

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

50iRACK 2U Cable Management Panel with Replacement Front CoverTPC-221
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این شــــرکت متـناســـــب با نیاز کاربران در شبكه های کامپیــــوتری، رک هـای ایستاده را 
در ســـه مـــدل Server Racks ،Network Racks و Special Racks طراحـــی و ارائه 

است. کرده 

Network Racks
عمدتـــًا بـــا توجه بـــه تعبیۀ فن هـــای تجهیـــزات فعال شـــبكه در کنـــار ایـــن تجهیزات، 
رک های شـــبكه به نحـــوی طراحی شـــده اند که هوای ســـرد از پایین رک وارد شـــود و 
پس از توزیع در فضای باز در نظر گرفته شـــده در کنار  رک ها، هوای گرم تولید شـــده 
پـــس از عبـــور از میـــان تجهیزات فعال شـــبكه به صورت طبیعی به ســـمت بـــاال حرکت 
 کند و توســـط فن های تعبیه شـــده، از باالی رک خارج  شـــود. عمومًا ایـــن تجهیزات در 

شـــبكه های در ســـطح کوچک )Small( و یا متوســـط )Medium( کاربـــری دارند.
بـــا توجه به پیشـــرفت فنـــاوری در بخش تجهیزات فعال شـــبكه خصوصًا آن دســـته 
از تجهیـــزات مورد اســـتفاده در مرکـــز داده، به گونه ای طراحی می شـــوند تا هماهنگ 
بـــا ســـایر تجهیزات حرفـــه ای، هوای خنک را از ســـمت جلو دریافت و هـــوای گرم تولید 
شـــده را از پشـــت دســـتگاه خارج کنند. این تجهیزات عمدتًا مربوط به شـــبكه های با 

ردۀ باال )Enterprise( هســـتند.

Server Racks
در رک هـــای ســـرور، با توجـــه به وزن باالی تجهیزات نصب شـــده در رک هـــا، عالوه بر 
نـــوع خـــم کاری و تغییر طراحی ریل هـــا و همچنین افزایـــش تعداد و تقویـــت بازوهای 
افقـــی نگهدارنـــدۀ ریل هـــا، ســـتون ها و شاســـی کامًال جوشـــكاری شـــده ایـــن رک ها 
نیـــز بـــه گونـــه ای طراحی شـــده اند که قابلیت ایســـتایی مناســـب و تحمـــل وزن زیاد 
ایـــن تجهیـــزات را داشـــته باشـــند. با توجـــه به عمـــق زیاد تجهیـــزات نصب شـــده در 
رک هـــای ســـرور  و تعبیـــۀ فن هـــا در قســـمت پشـــت ایـــن تجهیـــزات، ابعـــاد رک های 
ســـرور بـــه گونه ای طراحی شـــده اســـت کـــه قابلیـــت گردش مناســـب هـــوا و امكان 
هدایـــت آســـان جریـــان هـــوای ســـرد را از قســـمت جلو به ســـمت عقـــب رک هـــا، دارا 
باشـــند. اغلـــب به دلیل نصـــب توامان تجهـــــیزات شبــــكه و ســـرور درداخــــل رک ها، 
فـــن ســــقفی و در برخی از مدل هـــا امكان نصب چهار عـــدد فن بـــر روی رک ها وجود 
دارد. بـنـابـرایــــن تـوصـیـه مـی شود بـرای اسـتـفـادۀ تـخـصـصـی از ایـن رک ها بـه عـنـوان 
رک هـــای ســـرور، بــــه دلیل بـــاال بـــودن تـــوان بـــرق مصرفـــی ایـــن تجهیـــزات، از انواع 
،Fan Door سیستم های سـرمایـشـی و درهـای مـجـهـز بـه ســیــسـتم تـــهـویـه ازجـمـلـه 

Perforated Door و Exhausted Door استفاده شود.

همچنیـــن بـــا توجه به حساســـیت تجهیـــزات نصب شـــده در رک هـــای ســـرور و لزوم 
کنــــترل دقیق شـــرایط محیطی، سیســـتم هوشـــمند کنترل دسترسی و کنــــترل شرایط 

محیطـــی در برخـــی از انـــواع این رک ها تعبیه شـــده اســـت.

Special Racks
 شـــرکت تیـــام شـــبكه بنابـــر نیـــاز کاربـــران خـــود، دســـته دیگـــری از رک هـــا بـــا نـــام
 Special Racks را در ســـه مـــدل Open Rack، MD Rack و  Cool Rack طراحی 

و تولید کرده اســـت.

Cool Racks
در شـــرکت ها و ســـازمان های کوچـــک یـــا متوســـط معمـــوال از یـــک رک بـــرای نصـــب 
تجهیـــزات IT اســـتفاده می شـــود. در ایـــن رک ســـرورها، تجهیـــزات ذخیره ســـازی، 
ســـوئیچ های ارتباطـــی و درصـــورت وجـــود Rack Mounted UPS قـــرار می گیرد. با 
توجه به تولید حرارت توســـط این تجهیزات، به منظور کارکرد دائمی آنها الزم اســـت 

تـــا رک خنک شـــود.
سیســـتم Cool Rack با هدف تامین فضای مناســـب برای نصب تجهیزات و غلبه 
بر چالش خنک ســـازی رک در اینگونه ســـازمان ها طراحی و تولید شـــده است. این 
سیســـتم شـــامل یک رک با ارتفاع 35 یونیت مفید به همراه یک دســـتگاه کولر کم 
مصـــرف 3/5 کیلووات برای ســـرمایش داخل رک تولید می شـــود. مهمترین مزیت 
این سیســـتم، یكپارچه بودن سیســـتم ســـرمایش با ساختار رک اســـت که به این 
ترتیب، اســـتفاده کننده از تامین سیستم ســـرمایش مجزا برای رک بی نیاز می شود.

 MD Racks
به منظور راه اندازی میكرودیتاســـنتر، رک هـــای امن MD Racks  ارائه شده اســـت. 
طراحـــی این رک هـــا به گونه ای اســـت که عالوه بـــر درنظر گرفتـــن محدودیت فضا 
بـــرای راه اندازی دیتاســـنتر، امنیت مطلوبی نیز برای کاربر فراهم می شـــود. همچنین 
می تواننـــد نقـــش رک های پشـــتیبان از دیتاســـنتر اصلـــی را ایفا کننـــد. قابلیت فیلتر 
کردن امواج الكترومغناطیس، پشـــتیبانی از الزامـــات پدافند غیرعامل و مجهز بودن 
به سیســـتم ســـرمایش یكپارچه گازی استاندارد، ســـبب تمایز رک های امن از سایر 

رک ها شـــده است.

Open Racks
ایـــن شـــرکت به منظور تامین نیـــاز کاربـــران در البراتوارهای آموزشـــی و ســـایت های 
مخابراتی و همچنین تامین نیاز راهبران در مرکز داده و اتاق های ســـرور، رک های باز 
Over Head Frame و Frame Rack ،Data Rack یـــا بدون بدنـــه بـــا نام هـــای

طراحـــی و ارائه کرده اســـت.
رک هـــای بـــاز، عالوه بر دسترســـی آســـان از طرفیـــن، قابلیت نصب انـــواع تجهیزات 
اســـتاندارد شبكه را دارا هســـتند و قطعات جانبی متنوعی نیز به منظور آرایش کامل 

کابل هـــا واتصـــاالت این تجهیزات برای آن در نظر گرفته شـــده اســـت.

Special Design for Special Usages
Free Standing Racks
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استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

 در اندازۀ 27U/20U/16U با عـرض 60 و عمق 60 سانتی متر	 
 در اندازۀ 35U با عرض 60 و عمق ٨0 سانتی متر	 
 در اندازۀ 27U با عرض 60  و عمق ٨0 و 100 سانتی متر	 
 	)Perforated( 42 با عرض 60 و عمق ٨0 و 100 سانتی متر در دو مدل ساده و توری خشتیU در اندازۀ 
 	)Perforated( 42 با عرض 80 و عمق ٨0 سانتی متر  مدل در توری خشتیU در اندازۀ 
دارای هدایت  کنندۀ کابل روی ریل	 
 تعبیۀ فضایی در ستون رک به منظورقرارگیری پنل توزیع برق 1٩ اینچ	 

   )به صورتZero Unit( بدون نیاز  به ِاشغال  فضای مفید  رک

هدایت و آرایش کابل
 خـــم کاری ناودانـــی ریل هـــا به منظور ایجاد فضـــای هدایت کابل داخـــل ریل، به منظـــور ورود و خروج کابل 	 

)U بـــه آن )در مدل هـــای با ریل

طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور  امكان عبور پچ پنل به همراه کابل های متصل به  آن در زمان 	 
جابه جایی تجهیزات و یا تعویض رک 

 	)42U امكان ثابت کردن رک به زمین بدون باز کردن سینی کف رک )در رک های 
 تعبیۀ ورودی های کابِل متعدد در سقف و کف رک با ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج کابل با حجم های 	 

متفاوت و از محل های مختلف

 دارای پنل هـــای جانبـــی دو لنگـــۀ افقـــی )در رک هـــای 42U(، به منظور 	 
افزایـــش فضای مفید و ســـهولت دسترســـی به تجهیـــزات از طرفین رک

 دارای دِر جلـــو و عقب تک لنگه مجهز به قفل ســـوییچی بادســـتگیرۀ 	 
چرخشـــی )طرح ریتالی(با امكان جایگزینی بـــا دِر توری

Base Rack
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Basic Essentials 

Advanced Design

Standard Features

Easy Usage

   محصوالت 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 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-106Cable Holder

Network Racks
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از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک  Base  نسبت به سایر رک ها
 تنوع تولید در ابعاد مختلف	 
 مناسب برای استفاده به عنوان رک شبكه و یا سرور )با توجه به عمق رک(	 

    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

421272 X U2 X U1006020519742TRB-10421

Base

4-118.52 X U2 X U1006020519742TRB-1042p2

421032 X U2 X U806020519742TRB-80423

4-94.52 X U2 X U806020519742TRB-8042p4

4-1352 X U2 X U808020519742TRB-8042pw5

421012 X U2 X U806017716935TRB-80356

4292.52 X U2 X U1006014013227TRB-10277

42692 X U2 X U806014013227TRB-80278

2162.52 X S2 X L606013913227TRB-60279

2149.52 X S2 X L606010710020TRB-602010

21432 X S2 X L6060898216TRB-601611

p - رک با دِر جلو و عقب توری  )Perforated( بدون فن
pw - رک با دِر جلو و عقب توری  )Perforated( بدون فن و عرض 80 سانتی متر

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
 درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
 ســـهولت و همخوانـــی در نصـــب کلیـــۀ تجهیزات اســـتاندارد شــبـكـــــه و ســـرورهای متـــداول )در 	 

) رک هـــای با عمـــق 100ســـانتیمتر

تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی
 طراحـــی جـــذاب دِر جلو با قاب فلزی و شیشـــه ای به منظور افزایش 	 

مقاومت و زیبایی بیشتر
 رنگ مشكی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری	 

 اســـتفاده از ریـــل با ضخامـــت ٢ میلی متر به منظور اســـتحكام بیشـــتر )در رک های با ارتفاع بیشـــتر 	 
)27U از

 تغییـــر اتصـــال پیـــچ و مهـــره ای بـــه صورت جوشـــكاری شـــده )بـــه ســـتون های جلو و عقـــب( در 	 
بازوهـــای تقویتـــی، به منظـــور افزایـــش ایســـتایی و تحمل وزن بیشـــتر

تغییـــر محـــل قرار گیـــری بازوهـــای تقویتـــی و قرارگیـــری آن هم ردیـــف بـــا دســـتک های افقـــی رک 	 
جهـــت افزایـــش دسترســـی از طرفین رک 

 کاهـــش وزن رک به منظـــور ســـهولت در جابه جایـــی با تغییر فنـــاوری و مهندســـی تولید همزمان 	 
بـــا افزایش کیفیت و اســـتحكام قطعات

 قابلیت تنظیم فاصله بین ریل ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به ابزار خاص 	 
)Tool Less( و بهره گیری از مكانیزم ضامن دستی به جای اتصاالت پیچ و مهره ای )فقط در رک های 

) با عمق 100 سانتی متر

 اســـتفاده از ورق دوبـــل شـــده و تغییـــر در 	 
به منظـــور   ریـــل  و  ســـتون  خـــم کاری  شـــكل 

اســـتحكام بیشـــتر

Base R
ack
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همزمان با ورود سازمان ها و شرکت های دولتی و خصوصی به دنیای الكترونیک و 
ارتباطات، نیاز این مجموعه ها به استفاده از سرورها و تجهیزات ذخیره ساز افزایش 
یافته است. این  شرکـت با قریب به ربع قرن فـعـالـیـت تـخصـصـی در زمـیـنـۀ مـشـاوره، 
طـراحـی، نـظارت و احداث اتاق سرور و مرکز داده و همچنین در نظر گرفتن نیاز بازار، 
رک های سرور را مطابق با آخرین استاندارد موجود طراحی و ارائه کرده  است. رک های 
 سرور دسته ای از رک های کامپیوتری هستند، که برای استقرار و تمرکز حجم باالیی

)Rack Location Unit( از تجهیزات پردازنده و ذخیره ساز با ویژگی های خاصی طراحی 

میشوند.                 
این شرکت با هدف ارائه محصول با کیفیت باال، در پاسخ به نیاز مشتری و با توجه به 
گذشت زمان و تغییر فناوری، روند تولید خود را بهبود بخشیده است و رک های سرور 

را در  3 مدل زیر به بازار  ارائه می کند:
)Server Rack( رک سرور
)Intelli Rack( رک اینتلی
)Digi+ Rack( رک دیجی

)ADC Rack( رک ای دی سی
این رک ها به واسطۀ ماهیت و کارایی خود، در اتاق سرور کاربرد چشمگیری دارند. 

برخی از ویژگی های اصلی رک های سرور عبارتند از:
1- استفاده از ریل های به ضخامت ٢ میلی متر، برای ایستایی مناسب و تحمل وزن باال با 

توجه به تراکم نصب تجهیزات داخل رک ها  
٢- ورودی مناسب کابل به منظور  ورود حجم باالی کابل های ارتباطی به داخل رک

در  ورودی  کابل های  پذیرش  برای   )Ladder( کابل  نردبان  ساختار  با  سازگاری   -٣
قسمت باالی رک

4- در نظر گرفتن مالحظات و تمهیدات الكتریكی در سازۀ رک برای  اتصال مناسب به 
سیستم ارت

5- امكان اتصال موازی رک ها
همراه  به  پچ پنل  عبور  امكان  به منظور  بازشو  صورت  به  رک  کف  سینی  طراحی   -6

کابل های متصل به آن در زمان جابه جایی تجهیزات یا تعویض رک

Server Racks
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از دیگر قابلیت های رک های سروری، می توان به ایستایی مناسب و ساختار مقاوم آن ها اشاره کرد. تحمل وزن حداکثر تا یک ُتن، به واسطۀ 4 ریل U شكل، با 3 خم و ستون 6 
خم و همچنین تغییر   اتصاالت متحرک )پیچ و مهره( به اتصاالت ثابت )جوشكاری( در سه بازوی تقویتی امكان پذیر شده است.

از سوی دیگر  به دلیل حجم باالی کابل ورودی به رک، ریل های عمودی به گونه ای طراحی شده اند که  گنجایش حداکثری برای هدایت و آرایش کابل را داشته باشند و 
همچنین مانعی برای ورود و خروج هوا نگردند. 

از سوی دیگر ، ساختاری منعطف با عمق تجهیزات و نیاز کاربران دارد. به این صورت که می توانیم هر 4 ریل عمودی را بدون نیاز به ابزار خاص،  در عمق رک جابه جا نموده و در 
جای مورد نیاز ضامن را محكم و از فضای دلخواه معین، استفاده کنیم. 

 تعبیۀ پانچ های مربعی بر روی کنارۀ ریل و بازوهای تقویتی، امكان استفاده از بست کمربندی و یا راهنماهای کابل حلقه ای را برای هدایت کابل در مسیر مورد نظر فراهم آورده 
است. همچنین به منظور سهولت در نصب تجهیزات، هر 4 ریل عمودی، از شمارشگر یونیت چاپی به رنگ سفید برخوردار است.

  ستون های اصلی رک به منظور افزایش میزان ایستایی رک در مقابل وزن های ثابت و متحرک،  با 
استفاده از پیشرفته ترین تجهیزات و ماشین آالت خم کاری ساخته شده است. هر ستون دارای 
6 خم بوده، که ٢ عدد از خم ها به صورت دوبل ساخته شده است. با توجه به اهمیت و هزینۀ 
قابل توجه هر RLU در مرکز داده، طراحی این دسته از رک ها به گونه ای صورت گرفته است که 
پاورها در انتهای رک و در بین ستون اصلی قرار گیرند و هیچ فضایی از RLU توسط پاور  اشغال 

نشود. 

 با توجه به استقرار تجهیزات کامپیوتری با توان مصرفی باال که افزایش دمای 
رک  را در بر خواهد داشت، الزم است برودت تولید شده توسط سیستم های 
سرمایشی در میان تجهیزات درون رک جریان داشته باشد. با توجه به اینكه 
مسیر  جریان هوا در رک ها، از جلو به سمت عقب است، این شرکت در کنار 
استفاده از سیستم های سرمایشی، با بهره گیری از جدیدترین ماشین آالت 
CNC روز دنیا، درهای توری تولید شده، قابلیت نفوذ تا حدود ٧0 درصدی 

هوا به درون رک را دارا می باشند. با توجه به تعداد تجهیزات مستقر و همچنین 
گرمای تولید شده ناشی از آن درون رک، می توان از انواع درهای توری، اگزوز 
دار، فن دار و عمیق به منظور جلوگیری از انباشته شدن هوای گرم در پشت رک 

و خروج آن به بیرون استفاده نمود. 

رک هـای سـرور به منظـور افزایـش سـطح اتـكا و امـكان تحمـل لرزش هـای شـدید در زمان بـروز زلزله، قابلیت اتصال مـوازی به 
یكدیگـر و همچنیـن اتصـال بـه شاسـی فلـزی تعبیـه شـده در   زیـر   رک را دارنـد. از سـوی دیگـر، بـا توجـه بـه ورود حجـم قابـل 
توجهـی از کابل هـای ارتباطـی بـه داخـل ایـن دسـته از   رک هـا، ورودی های مناسـبی در انتها، باال و پشـت رک های سـرور تعبیه 

شـده اسـت کـه امـكان سـازگاری بـا سـاختار نردبان کابـل را دارا  اسـت.
بـر ایـن اسـاس و بـا توجـه بـه حساسـیت نقـش مرکـز داده در سـازمان ها و اهمیـت اجـرای صحیـح راهكارهـای فـوق، بدیهـی 
اسـت که برای انتخاب رک ها و تامین مشـخصات و کارایی چنین تجهیزاتی، باید از دانش و تخصص مشـاوران و آن دسـته از 
تولیدکنندگانی بهره برد که با اسـتانداردها و شـرایط موجود در مرکز داده و اتاق  سـرور  آشـنایی کافی دارند و این دانش و 
تجربه نقش به سزایی در کاهش احتمال بروز مشكالت جدی در سرویس دهی مستمر   و  بدون وقفۀ مرکز داده خواهد 

داشـت.

Up to 70% Air Flow
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و 	  افزایش فضای مفید  لنگۀ افقی به منظور   دارای پنل های جانبی دو 
سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک

 دارای در عقب توری دو لنگه به منظور سهولت دستیابی به تجهیزات 	 
انتهایی رک با قفل سوییچِی طرح ریتالی

 دارای در جلوی توری خشتی و مجهز به قفل سوییچی	 
 دستگیرۀ سراسری با قاب آلومینیومی به منظور زیبایی بیشتر      	 

هدایت و آرایش کابل
 خم کاری ناودانی ریل ها برای ایجاد فضای هدایت کابل، داخل ریل و تعبیۀ پانچ های بیضی بر روی 	 

ریل ها به منظور  ورود و خروج کابل به آن
 افزایش پهنای ریل های عمودی و تعبیۀ پانچ های T بر روی آن ها و همچنین بر روی بازوهای تقویتی برای 	 

نصب نگهدارندۀ کابل، به منظور سهولت و نظم بیشتر در هدایت کابل ها در ارتفاع و عمق رک
با 	  کابل  ابعاد متفاوت به منظور ورود و خروج  با  کابل متعدد در سقف و کف رک   تعبیۀ ورودی های 

حجم های متفاوت و از محل های مختلف

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی
قابلیت تنظیم فاصلۀ بین ریل ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات، بدون نیاز به از ابزار خاص 	 

)Tool Less( و بهره گیری از مكانیزم ضامن دستی به جای اتصاالت پیچ و مهره ای 
 طراحی سینی کف رک به صورت بازشو به منظور امكان عبور پچ پنل به همراه کابل های متصل به آن در 	 

زمان جابه جایی تجهیزات و یا تعویض رک

استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

با عرض 60 و عمق 10٧ سانتی متر در دو مدل توری خشتی)Perforated(  و شاسی 	    42U اندازه  در 
 )Chassis(

تـعـبـیـۀ فــضـایــی در ســتـون رک بـه منظور قـرارگـیـری پـنـل تــوزیــع بـــرق )به 	 
صورت Zero Unit( بدون نیاز به ِاشغال فضای مفید رک

تعبیه یک یونیت مخفی مجزا برای پنل  روشنایی	 

New Door Handle
New Door Design

New Punching Shape
 in

New Server Rack

Server Rack
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محصوالت 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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تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی

تحمل وزن حداکثر تا 1٢00 کیلوگرم	 
تغییر اتصال پیچ و مهره ای به صورت جوشكاری شده )به ستون های جلو و 	 

عقب( در ٣ بازوی تقویتی به منظور افزایش ایستایی و تحمل وزن بیشتر
کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه جایی با تغییر فناوری و مهندسی تولید 	 

همزمان با افزایش کیفیت و استحكام قطعات
استفاده از ریل با ضخامت ٢ میلی متر به منظور استحكام بیشتر	 
قرارگیری محل اتصال رک ها به صورت موازی در ستون یا سقف و کف  رک بدون 	 

ایجاد برجستگی

به منظور 	  خشتی  توری  درهای  از  نوع  جدیدترین  به  مجهز   رک  تنها 
افزایش استحكام و زیبایِی دِر رک

لومینیومی و مجهز به قفل سوییچی	  دارای دِر آسان بازشو، با قاب آ
رنگ مشكی به منظور زیبایی و هماهنگی بیشتر با محیط اداری	 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک  Server  نسبت به سایر رک ها
حذف مكانیز م قفل مقابل برقی و کاهش سرویس های دوره ای 	 
مجهز به غبارگیر موئی در مسیر عبور کابل از  سقف	 
استفاده از قاب آلومینیومی و افزایش زیبایی ظاهری رک 	 
تغییر در مكانیزم  قفل و استفاده از قفل سوییچی ساده با قابلیت اطمینان 	 
 	)Zero Unit( طراحی ویژۀ جهت نصب پنل روشنایی در رک، بدون اشغال فضای مفید

درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
سهولت و هم خوانی در نصب کلیۀ تجهیزات استاندارد شــبـكــه و سرورهای متداول	 

خم کاری 	  شكل  در  تغییر  و  شده  دوبل  ورق  از  استفاده 
ستون و ریل به منظور استحكام بیشتر

Comparable to hp Intelligent Series G3

   مشخصات فنی

Max.
Fan Sup.No. of Fan

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

4-2 X U2 X U1076019742TRS-1142p1

Server 4-2 X U2 X U1076019742TRS-1142c2

4-2 X U2 X U1078019742TRS-1142pw3

 p - رک با دِر جلو و عقب توری  )Perforated( بدون فن
،  پنل و فن(  c - چارچوب اصلی رک)بدون َدر

Zero Unit Light Panel

Server R
ack
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   محصوالت 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

هدایت و آرایش کابل

خم کاری ریل ها برای ایجاد فضای مناسب هدایت کابل، در داخل ریل ها و تعبیۀ پانچ های متعدد بر روی 	 
ریل ها به منظور ورود و خروج کابل

تعبیه دو عدد پنل ریل جهت، نصب انواع پنل های توزیع برق به صورت Zero Unit )بدون اشغال فضای 	 
مفید(

تعبیۀ ورودی های متعدد کابل در سقف رک و امكان برداشتن سقف به همراه غبارگیر موئی	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

قابلیت تنظیم فاصلۀ بین ریل ها در عمق رک متناسب با عمق تجهیزات روی ریل های افقی	 
سهولت و هم خوانی در نصب کلیۀ تجهیزات استاندارد شــبـكــه و سرورهای متداول	 
قابلیت نصب چرخ یا پایه ثابت با قابلیت تنظیم ارتفاع	 
 	Side-by-Side قابلیت نصب رک ها به صورت

استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت

)Perforated( و شاسی 	  و عمق 10٧ سانتی متر در دو مدل درب توری دایره ای  42U  با عرض 60  در اندازه 
)Chassis( همچنین با قابلیت سفارشی سازی در عرض و عمق

دارای پنل های جانبی دو لنگۀ افقی به منظور افزایش فضای مفید و سهولت دسترسی به تجهیزات از طرفین رک	 
سوییچِی 	  قفل  با  رک  انتهایی  تجهیزات  به  دستیابی  سهولت  منظور  به   لنگه  دو  توری  عقب  در   دارای 

طرح ریتالی
دارای دِر جلوی توری دایره ای و مجهز به قفل طرح ریتالی با قابلیت عبور هوا نزدیک به ٧0 درصد	 
امكان نصب سینی کف به صورت 6 پنل با قابلیت جدا کردن با پیچ و مهره به درخواست مشتری 	 

Advanced 
Data Center 
Rack
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  م ینف تاصخشم 

Max.
Fan Sup.No. of Fan

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)with Wheel(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(

P/NNo.
RearFront

----2XU2XU1076020519642TRA-1142p
ADC

----2XU2XU1076020519642TRA-1142c*

*- چهارچوب اصلی رک )بدون َدر و پنل های جانبی(

مشخصات فنی 

تنوع در طراحی و هم خوانی با دکوراسیون داخلی

رنگ پودری الكترواستاتیک مشكی مقاوم در برابر خط و خش به منظور هماهنگی 	 
و زیبایی بیشتر با محیط اداری

درب قوسی با پانچ دایره ای به منظور زیبایی بیشتر	 

از جمله ویژگی های متمایز کنندۀ رک ADC  نسبت به سایر رک ها
سهولت در جابه جایی ریل ها، روی ریل های افقی دندانه شكل	 
در قوسی با پانچ دایره ای شكل	 
 	PDU دارای صفحه نصب انواع
 	Tool Less امكان بازکردن سقف رک بدون نیاز به ابزار خاص

درج شمارشگر یونیت چاپی سفید بر روی 4 ریل عمودی به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
تحمل وزن  حداکثر تا 1٢00 کیلوگرم	 
با 	  کاهش وزن رک به منظور سهولت در جابه جایی، با تغییر فناوری و مهندسی تولید، همزمان 

افزایش کیفیت و استحكام قطعات
استفاده از  ریل  با ضخامت ٢ میلیمتر به  منظور استحكام بیشتر	 
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 Fully Integrated System
 byهدایت و آرایش کابل

ســـقف رک بـــا قابلیـــت ورودی کابـــل بـــرای کابل هـــای بـــرق و دیتـــا )کابل هـــای فیبـــر نـــوری( و در صـــورت 	 
، ایجـــاد زیرســـاخت بـــرای ورود کابل هـــای مســـی و همچنین اتصـــال فیلتر EMP بـــا قابلیت پشـــتیبانی از  نیـــاز

جریان هـــای الكتریســـیته مختلـــف، متناســـب بـــا نیـــاز کارفرمـــا بر حســـب شـــدت جریان تـــک فاز

استفادۀ مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت
 	 )EMP 42، ابعاد شاسی اصلی )ثابت( عرض 90، عمق 120 و ارتفاع 226/5 سانتی متر )بدون فیلترU در اندازۀ

 )EMPو 260/5 سانتی متر )با فیلتر
ابعاد شاسی داخلی )متحرک( عرض 45، عمق 90 و ارتفاع 160 سانتی متر )قابلیت نصب به میزان 35 یونیت(	 
دارای دو شاسی، شاسی اصلی )ثابت( و شاسی داخلی )متحرک( 	 
شاسی داخلی متحرک با قابلیت کنترل جهت دسترسی به تجهیزات داخلی 	 
افزایش امنیت رک با محدود کردن فضای دسترسی از طرفین و پشت رک 	 
مقاوم در برابر امواج الكترومغناطیس با میزان تضعیف dB 25 در امواج حیاتی 	 
تعبیۀ فضایی مناسب به منظور قرارگیری پنل توزیع برق )به صورت Zero Unit( بدون نیاز به اشغال فضای 	 

مفید رک
ایجاد پوشش دو الیه مجزا از یكدیگر، در کلیه شش وجه و استفاده از فوم االستومری با ضخامت 2 سانتی متر 	 

و پشم سنگ دانستیه 80 با ضخامت 5 سانتی متر جهت ایزوله نمودن فضای داخلی از خارجی 
ایجاد سطوح پله ای در نقاط اتصال درب  اصلی به شاسی اصلی، جهت نصب درزگیرهای شیلد الكترومغناطیس 	 

در دو سطح مختلف
 	 IP استفاده از فناوری جدید جهت کاهش دسترسی به فضای داخلی شاسی و افزایش میزان شناسۀ
سهولت دسترسی به تجهیزات از جلو و عقب رک و فراهم کردن شرایط برای سرویس های دوره ای سیستم 	 

سرمایش بدون ایجاد بازشوهای جانبی و پشتی در شاسی اصلی
قابلیت سفارشی سازی براساس نیاز کاربر	 
مجهز به سیستم قفل گاو صندوقی )زبانه دار اهرمی( و قفل سوئیچی و در صورت نیاز سفارشی سازی  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 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

MD Rack

Free Standing R
acks -Special R

acks
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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	 
اســـتفاده از ورق دوبـــل شـــده و تغییـــر در شـــكل خـــم کاری ســـتون و ریـــل  به منظور اســـتحكام 	 

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 گرفتن اصـــول محافظت 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	 

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	 

M
D

 R
ack

*:  این محصول بنا به درخواست مشتری بدون الیه محافظ شیلد در برابر امواج الكترومغناطیس نیز قابل ارائه است.

      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
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افزایش روز افزون کاربردهای متعدد در شبكه های کامپیوتری همچون سیستم های نظارت تصویری، اینترنت، 
تلویزیون های کابلی، تلفن، سیستم های مبتنی بر وایرلس و ... باعث شده است تا حجم کابل های مرتبط با 
شبكه و بسترهای ارتباطی مرتبط با آن رشد چشمگیری داشته باشد. از این رو، مهمترین چالش برای طراحان 
و نصابان شبكه و کارفرمایان، استفاده از راه حل های نوینی است که مدیریت آسان کابل ها و تغییرات و 

توسعه های بعدی را در کوتاه ترین زمان میسر سازد.
رک Frame  از به روزترین راهكارها در مدیریت کابل ها در متون استاندارد است. این شرکت رک Frame  را با 
بهره مندی از به روزترین فناوری و با استفاده از شاسی آلومینیوم  تولید کرده است تا بهترین راهكار موجود در 
کشور را در این خانواده از رک ها با بیشترین کارایی و استحكام و نیز ظاهری زیبا ارائه کند. رک  Frame  به عنوان 
نقطۀ توزیع خدمات از تجهیزات سرویس دهنده به تجهیزات سرویس گیرنده به شمار می آید، که می تواند 
بهترین انتخاب برای تقسیم بندی کابل ها و به سبب آن مدیریت فیزیكی و منطقی بهتر کابل ها در مراکز داده 

و شبكه های کامپیوتری باشد.

کاربردهای رک Frame عبارتند از:
1. شبكه های ارتباطی وسیع در سازمان های دولتی، مجتمع های تجاری/ مسكونی و ...

٢. مراکز داده با تعداد رک زیاد و ارتباطات زیاد

رک Frame  در شبکه های ارتباطی وسیع )سازمان های دولتی، مجتمع های تجاری/ مسکونی و ...(
عدم وجود رک Frame در شبکه های ارتباطی سبب بروز مشکالتی نظیر موارد زیر می شود:

 عدم امكان تفكیک کاربری انواع کابل  	 
 مدیریت دشوار در تغییر و توسعه	 
 عدم امكان آرایش و دسته بندی مناسب 	 

مزایای استفاده از رک Frame در شبکه های ارتباطی وسیع
 امكان نصب تجهیزات شبكه 	 
 استفاده بهینۀ از فضا و جانمایی صحیح تجهیزات	 
 ایجاد فاصلۀ مطمئن بین کابل شبكه و برق 	 

رک Frame  در مراکز داده با تعداد رک باال و ارتباطات زیاد
عدم وجود رک Frame در مراکز داده با تعداد رک باال سبب بروز مشکالتی نظیر موارد زیر می شود:

 گردش هوای نامناسب در داخل راهروهای مرکزداده به واسطۀ تردد نیروی انسانی 	 
 حفظ گرمای درون رک ها و عدم هدایت مناسب گرما به پشت رک به دلیل تمرکز و آرایش نامناسب کابل	 
 باال رفتن خطای انسانی 	 
 امكان قطع شدن برق رک ها به دلیل تداخل کابل های شبكه و برق	 
 افزایش زمان نگهداری و به روزرسانی 	 

iDC وهای سرد و گرم بسته مزایای استفاده از رک Frame  در فضای خارج از راهر
 	 Hot Spot گردش هوای مناسب و جلوگیری از 
 کاهش خطای انسانی	 
 تفكیک کابل ها با کاربری های متفاوت	 
 گسترش آتی تجهیزات در کمترین زمان	 
تفكیک فضای تجهیزات فعال از غیرفعال	 

مزایای استفاده از آلومینیوم در ساخت بدنه رک
 دارای استحكام بیشتر	 
 دارای وزن کمتر 	 
 دارای خم کاری متفاوت	 
 حذف لرزش و تكان های لحظه ای	 
 دارای ظاهری ساده و زیبا 	 
 امكان نصب انواع تجهیزات شبكه و سوییچینگ	 

 Easy Access in

H
igh Density Data Center

Frame Rack
Free Standing R

acks -Special R
acks

Fram
e  R

ack

بازشدن دِر رک از دو طرف 

Made of Aluminium

نصب  PDU روی 
سبد نگهدارنده 

   محصوالت مرتبط  و متداول  

Refer to PageDescriptionP/NProduct Type

50iRACK Cable Holder for Net & Frame RackTCH-319Cable Holder

32
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استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت
 در اندازۀ 42U با عرض 52/5 و عمق 15 سانتی متر 	 
 دارای شاسی آلومینیومی به منظور کاهش وزن رک )سبک بودن سازه(، استحكام بیشتر و 	 

جلوگیری از تاثیرات نویز
 رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	 
 قابلیت نصب سبد در فاصلۀ میانی رک ها	 
 قابلیت نصب سبد نگهدارندۀ پنل های توزیع برق	 
مناسب برای مراکز داده متوسط و بزرگ و شبكه های ارتباطی وسیع	 
 دارای لوال بر روی هر دو ستون که امكان باز شدن دِر رک از هر دوطرف وجود دارد	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام و ایستایی
 قابلیت اتصال به زمین، ایستایی مناسب و تحمل وزن باال	 
 قابلیت افزایش و گسترش آتی تجهیزات با ایجاد کمترین تغییرات در سیستم کابل کشی و 	 

بدون اختالل در نظم موجود در کمترین زمان ممكن
 دسترسی آسان به تجهیزات نصب شده	 
 قابلیت تجهیز دوطرفه )از جلو و عقب رک(	 
 قابلیت نصب انواع پچ پنل های استاندارد فیبر نوری و کابل مسی	 
 قابلیت نصب سبدهای بزرگ و کوچک با بدنۀ تمام فلزی و مفتول 5 میلی متری به منظور 	 

تجمیع و آرایش مناسب و متوازن کابل ها در تراکم باال 
پانچ دوطرفۀ رزوه شده روی ریل های عمودی جهت نصب آسان تجهیزات 	 

هدایت و آرایش کابل
 دارای قابلیت آرایش پذیری حجم وسیع کابل	 
 قابلیت عبور کابل از سقف، کف و دیواره های جانبی رک	 
 قابلیت استفاده از پنل های هدایت کنندۀ کابل 	 
 قابلیت اتصال رک به نردبان کابل )Ladder( سقفی برای ورود و خروج کابل	 
 دارای لوالی دو طرف بازشو در فاصلۀ میانی رک ها در صورت وجود تراکم زیاد کابل 	 
امكان نصب نگهدارندۀ کابل در ارتفاع رک، جلو، عقب و دیواره های جانبی بدنۀ سبدها جهت هدایت و آرایش کابل ها	 

 Frame از جمله ویژگی های متمایز کننده رک
 استفاده از ریل با ضخامت ٣ میلی متر و شاسی کف با ضخامت 6 میلی متر به منظور استحكام بیشتر	 
 قابلیت اتصال موازی رک و همچنین افزایش به تعداد دلخواه بسته به تراکم کابل در مرکز داده	 
دارای بدنۀ ادغام شده با ریل عمودی U شكل جهت استحكام بیشتر 	 
 	Channel ن)A( قابلیت پشتیبانی از حداکثر 1728 کابل از نوع پچ کورد در 
 	Channel ن)B( در CAT6A و 230 عدد کابل از نوع CAT6 قابلیت پشتیبانی از حداکثر  390 کابل از نوع 
 	Channel ن)C( در CAT6A و 115 عدد کابل از نوع CAT6 قابلیت پشتیبانی از حداکثر  165 کابل از نوع

Fram
e  R

ack

Front Channel ‹A› )Square cm( Rear Channel ‹B› )Square cm(

Product 
Type P/N

Channel 
Width 
)cm(

Channel 
Deep 
)cm(

Sq. cm 0.65 Dia. 
Cables

0.75 Dia. 
Cables

0.9 Dia. 
Cables Sq. cm 0.65 Dia. 

Cables
0.75 Dia. 

Cables
0.9 Dia. 
Cables

Baskets

TRF-BSK1 38 48 1728 1734 1270 900 168.7 165 115 85

TRF-BSK2 16 48 768 770 575 395 123.7 115 85 58

TRF-BSK3* 9 23 202.5 195 150 106

*: Rear Channel 'C' )Square cm(

   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

--122 X L2 X L1552.5-20042TRF-15421Frame

--22.8--4838-200-TRF-BSK12

Baskets --15--4816-200-TRF-BSK23

--3.6--239-156-TRF-BSK34

 Frame تصویر از نمای باالی رک
Top View

سبد محافظ فیبر نوری

ریل های آلومینیومی

نگهدارندۀ  کابل

نگهدارنده پنل توزیع برق

Horizontal Cables
Channel(B) l

Horizontal Cables
Channel(B) l

 Double Hinged
Access Door

سبد نگهدارنده
 کابل های بزرگ

پچ کوردها

Channel
(A)

Channel(C) 
Fiber Protective Cage

Zero Unit PDU Strip

شكل  عبور کابل ها  از نگهدارندۀ کابلنگهدارندۀ  کابل
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استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب
در اندازۀ  35U با عرض 51/5 و پایه با عمق 5٧ سانتی متر	 
مناسب برای مراکز آموزشی، تست، نمایشگاه و سایت های مخابراتی	 
 رنگ پودری مشكی الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 

هدایت و آرایش کابل

امكان هدایت کابل از میان ریل های عمودی، به منظور ایجاد نظم در کابل کشی	 
 	IEC60297 فاصلۀ 1٩ اینچ در ریل ها مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی   

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

دارای بدنۀ تمام فلز جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
استفاده از ریل با ضخامت 1/5 میلیمتر به منظور استحكام بیشتر	 
حكاکی شمارشگر یونیت بر روی ریل عمودی، به منظور سهولت در نصب تجهیزات	 
پانچ دوطرفه در ریل عمودی برای نصب تجهیزات از هر طرف	 
دسترسی آسان به کلیۀ تجهیزات	 
 دارای 4 چرخ فلزی برای حمل و نقل آسان	 
مجهز به چرخ های ترمزدار در جلو برای ثابت کردن رک	 

Data از جمله ویژگی های متمایز  کنندۀ رک
دارای دو ریل عمودی W شكل برای استحكام بیشتر	 
وزن کم به منظور سهولت در جابه جایی رک	 
دسترسی آسان به کلیۀ تجهیزات از هر طرف	 

   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

--17-2 XW5751.517216535TRD-57351Data

Data Rack

Laboratory Usage

The Best for 
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استفاده مناسب از فضا، دسترسی مناسب، امنیت
در اندازه 5U  با عرض 55 و عمق 4/5 سانتی متر	 
 رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 
 قابلیت نصب در باالی رک بدون نیاز به اشغال فضای مفید رک	 
گسترش آتی و بهینه سازی تجهیزات در کمترین زمان	 
قابلیت نصب بر روی انواع سبد نگهدارنده، نردبان و سینی کابل برای ورود و خروج کابل	 
 آزاد سازی فضای داخلی رک به منظور استفاده بهینه جهت نصب تجهیزات اکتیو	 

هدایت و آرایش کابل

تعبیه پانچ های مربعی روی ریل ها به منظور نصب تجهیزات	 
 دارای راهنمای کابل به منظور هدایت کابل ها به داخل رک	 
تسهیل و انعطاف پذیری به منظور هدایت و مدیریت کابل ها	 

سهولت در نصب تجهیزات، استحکام، ایستایی

دسترسی آسان به تجهیزات نصب شده	 
استفاده از  ریل با ضخامت ٢ میلی متر به منظور استحكام بیشتر	 
 امكان نصب انواع تجهیزات شبكه و سوییچینگ	 

Over  Head  Frame  از جمله ویژگی های متمایزکننده
دارای ظاهری ساده و زیبا	 

   مشخصات فنی 

Weight
)Kg(

NO. of Rails & Rails TypeDepth
)cm(

Width
)cm(

Height
)with Fixed Base(

Height
)cm(

Unit
)44.45mm(P/NNo.Model

RearFront

4.8-2XU4.555.24033.25TRF-05051Overhead Frame

 Over Head
Frame
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44Fiber Optic Patch Panel

45Rack Door
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طیـــف وســـیع تجهیزات جانبـــی نه تنهـــا امكان نصـــب کلیـــۀ تجهیـــزات را در داخل 
رک مهیا می ســـازد،  بلكه ســـبب تســـهیل طراحـــی و مدیریت چیدمـــان داخلی رک 

می شـــود. نیز 
ســـینی های این شـــرکت به گونـــه ای طراحی شـــده اند که ضمن اشـــغال حداقل 
فضا، تحمل تجهیزات ســـنگین را داشـــته باشـــند و از ســـوی دیگر به راحتی جریان 
هـــوا را از خـــود عبـــور دهنـــد تا خللـــی در گردش هـــوا و تهویـــۀ داخلـــی رک ایجاد 

. د نشو
پـــچ پنل هـــا و پنل هـــای هدایـــت و نگهـــداری کابـــل، در واقـــع نصـــب، هدایت و 
آرایـــش کابل کشـــی را بـــه صـــورت زیبـــا و مدیریت پذیـــر امكان پذیـــر می کنـــد. در 
انتهـــا پنل روشـــنایی، ضمن ارائۀ نور اســـتاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شـــده را 
بـــه نمایـــش می گذارد و هنـــر و توانایی طراح و کارشناســـان پیاده ســـازی را تجلی 

می بخشـــد.

More Accessories for More Flexibility
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طیـــف وســـیع تجهیزات جانبـــی نه تنهـــا امكان نصـــب کلیـــۀ تجهیـــزات را در داخل 
رک مهیا می ســـازد،  بلكه ســـبب تســـهیل طراحـــی و مدیریت چیدمـــان داخلی رک 

می شـــود. نیز 
ســـینی های این شـــرکت به گونـــه ای طراحی شـــده اند که ضمن اشـــغال حداقل 
فضا، تحمل تجهیزات ســـنگین را داشـــته باشـــند و از ســـوی دیگر به راحتی جریان 
هـــوا را از خـــود عبـــور دهنـــد تا خللـــی در گردش هـــوا و تهویـــۀ داخلـــی رک ایجاد 

. د نشو
پـــچ پنل هـــا و پنل هـــای هدایـــت و نگهـــداری کابـــل، در واقـــع نصـــب، هدایت و 
آرایـــش کابل کشـــی را بـــه صـــورت زیبـــا و مدیریت پذیـــر امكان پذیـــر می کنـــد. در 
انتهـــا پنل روشـــنایی، ضمن ارائۀ نور اســـتاندارد، زیبایی تجهیزات نصب شـــده را 
بـــه نمایـــش می گذارد و هنـــر و توانایی طراح و کارشناســـان پیاده ســـازی را تجلی 

می بخشـــد.

More Accessories for More Flexibility
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 Flat Shelf

Cantilever Shelf
Shelves

Fixed Shelf

Telescopic Shelf

	 1U استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
عمق ٢0 سانتی متر 	
توانایی تحمل وزن ٢0 کیلوگرم 	
امكان نصب آسان بدون نیاز به براکت 	
نصب سریع فقط با اتصال به دو ریل 	
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
دارای صفحۀ مشبک جهت گردش هوا 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	
ساخته شده از ورق 1/5 میلی متری 	

	  1U استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
عمق ٧0 سانتی متر 	
توانایی تحمل وزن  1٢0 کیلوگرم 	
 امكان نصب آسان بر روی پانچ های داخلی ریل 	
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
امكان نصب از 4 نقطه برای تحمل وزن بیشتر 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	
ساخته شده از ورق 1/5 میلی متری 	

	 1U استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
عمق 45 سانتی متر 	
توانایی تحمل وزن ٢0 کیلوگرم 	
امكان نصب آسان داخل رک 	
مناسب برای کیبوردهای کوچک 	
مجهز به دو ریل دوبل بلبرینگی با استاپر 	
دارای صفحۀ مشبک جهت گردش هوا 	
امكان نصب از 4 نقطه برای تحمل وزن بیشتر  به همراه براکت 	
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
دارای دستگیرۀ فلزی برای باز کردن کشو 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	
ساخته شده از ورق 1/5 میلی متری 	

	 1U استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
عمق 56،4٣ و ٧٧ سانتی متر 	
توانایی تحمل وزن در عمق 4٣ سانتی متری 40 کیلوگرم، در عمق 56 سانتی متری 50 کیلوگرم  و در عمق ٧٧  	

سانتی متری  حداکثر  تا  ٧0 کیلوگرم
امكان نصب آسان داخل رک 	
امكان نصب از 4 نقطه برای تحمل وزن بیشتر  به همراه براکت 	
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
دارای صفحۀ پانچ شده به منظور گردش هوا 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	
ساخته شده از ورق 1/5 میلی متری 	

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Shelf Cantilever Depth Black

1 TSC-201 T S C 20 1

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Shelf Flat Depth Black

1 TSL-701 T S L 70 1

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Shelf Fixed Depth Black

1 TSF-431 T S F 43 1

2 TSF-561 T S F 56 1

3 TSF-771 T S F 77 1

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Shelf Telescopic Depth Black

1 TST-451 T S T 45 1

Shelves
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Cable Management Panel

 Vertical Cable Management Panel

 	2U 1 وU   استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
نصب آسان بدون نیاز به براکت	 
دارای زبانه های شانه ای برای هدایت کابل به سمت باال و پایین	 
دارای فضای مناسب در داخل جعبه به منظور ذخیره سازی کابل های مازاد به صورت 	 

حلقه شده، ضمن رعایت زاویۀ خمش کابل ها
دارای دو ورودی مجزا به منظور ورود کابل در قسمت پشت و دو ورودی در طرفین	 
دارای درپوش جهت پوشاندن کابل های اضافی ذخیره شده در قسمت داخل	 
دارای بدنۀ  فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز	 
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 

قابلیت نصب به صورت  عمودی  بر روی  رک های  با عرض 80 سانتی متر	 
نصب  آسان  بدون  نیاز  به  براکت	 
دارای زبانه های شانه ای برای هدایت کابل به سمت چپ و راست	 
دارای فضای مناسب در داخل جعبه به منظور ذخیره سازی کابل های مازاد به صورت حلقه شده، ضمن  رعایت  زاویۀ 	 

خمش کابل ها
دارای 6 ورودی  مجزا  به منظور  ورود  کابل در قسمت پشت  و  دو ورودی در باال و پایین	 
دارای درپوش جهت پوشاندن کابل های اضافی ذخیره شده در قسمت داخل	 
دارای بدنۀ  فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز	 
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Cable 
Management Unit Version/Model

1 TPC-121 T P C 1 21

2 TPC-221 T P C 2 21

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Cable 
Management Unit Version/Model Vertical

1 TPC-121V T P C 1 21 V

2 TPC-221V T P C 2 21 V

Cable Routing Com
ponents 

Cable Routing Components
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Cable Management Panel

 	1U استاندارد 19 اینچ و ارتفاع
نصب آسان بدون نیاز به براکت 	 
 	 Noise دارای بدنه فلزی برای استحكام بیشتر  و جلوگیری از تاثیرات
 	)Tool Less( امكان نصب 5 نگهدارنده کابل به صورت کشویی و بدون نیاز به ابزار خاص
دارای زبانه داخلی حلقه به منظور ممانعت از خروج کابل ها از داخل حلقه	 
تقویت ضخامت حلقه برای استحكام بیشتر 	 
قابلیت نصب به صورت افقی و عمودی	 
دسترسی آسان به دلیل عدم وجود درپوش	 
رنگ پودری الكترو استاتیک برای دوام بیشتر	 

نگهدارنده های کابل می بایست جداگانه سفارش گذاشته شوند

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Cable 
Management Unit Version/Model

1 TPC-130* T P C 1 30

2 TCH-106** T C H 1 6

* نگهدارنده های کابل می بایست جداگانه سفارش گذاشته شوند                                             **   شماره فنی نگهدارنده های کابل

Cable Routing Com
ponents 
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Cable Holder

ویژگی های اختصاصی
 	Net Rack نگهدارنده های  کابل قابل نصب بر  روی رک های
امكان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره	 
دارای لبۀ محافظ برای جلوگیری از خارج شدن کابل از  داخل نگهدارندۀ کابل	 
در اندازه 2U و عرض 15 سانتی متر	 

ویژگی های اختصاصی
 	Frame Rack  و Net Rack نگهدارنده های  کابل قابل نصب بر  روی رک های
امكان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره	 
امكان نصب و جابه جایی ساده به صورت افقی و عمودی برای عبور کابل	 
دارای نگهدارندۀ کابل های پالستیكی مخروطی شكل برای جلوگیری از خارج شدن کابل	 
 در ارتفاع 8/6 سانتی متری و عمق  19  سانتی متر	 

ویژگی های اختصاصی
نگهدارندۀ کابل برای نصب در تمامی رک  های عمق 107 سانتی متر	 
دارای تقویت کننده به منظور استحكام بیشتر	 
امكان نصب و جابه جایی ساده به صورت افقی و عمودی برای عبور کابل	 
امكان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره	 
دارای لبۀ محافظ برای جلوگیری از خارج شدن کابل از حلقه	 
در اندازه 1U  وعرض 6سانتی متر	 

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Cable Holder Model Size
)cm(

1 TCH-106 T C H 1 6

2 TCH-215 T C H 2 8.9x15 

3 TCH-319 T C H 3 8.6x19

ویژگی های عمومی 
کاهش هزینه عملیاتی  برای دسترسی به کابل کشی 	 
صرفه جویی در  زمان نصب و آرایش کابل ها	 
نصب ساده و آسان به رک جهت آراستگی و تسهیل آرایش کابل ها با تراکم باال	 
بهینه سازی طول کابل با به حداقل رساندن فاصله بین تجهیزات	 
 	)Tool Less( امكان نصب آسان بدون نیاز به پیچ و مهره و ابزار خاص

Cable Routing Com
ponents 
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Other Accessories
Slide Rail

Blank Panel

Light Panel

عمق 54 و ٧4 سانتی متر 	
توانایی تحمل وزن  50 کیلوگرم  در عمق  54 سانتی متری  و ٧0 کیلوگرم در عمق  ٧4 سانتی متری 	
نصب به صورت Zero Unit )بدون اشغال فضای مفید در رک( 	
ساخته شده از ورق ٢ میلی متری خم کاری شده به منظور تحمل وزن باال 	
امكان تنظیم فاصله در عمق رک 	
دارای بدنۀ آبكاری شدۀ ضد خش 	

	 6U 1  تاU استاندارد 1٩ اینچ و ارتفاع
امكان نصب آسان بدون نیاز به براکت 	
مناسب برای  پوشش فضای خالی در رک 	
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	
ساخته شده از ورق 1/5 میلی متری 	

	  1Uاستاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
امكان نصب آسان بدون نیاز به براکت 	
تأمین روشنایی مناسب هنگام کمبود نور 	
دارای المپ کم مصرف با عمر طوالنی 	
دارای طلق محافظ برای المپ 	
دارای کلید روشن و خاموش 	
دارای سایه بان فلزی 	
دارای بدنه فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز 	
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر 	

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Slide Rail Depth Version/
Model

1 TSR-741 T SR 74 1

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Blank Unit Model/
Version Black

1 TPB-101 T P B 1 0 1

2 TPB-201 T P B 2 0 1

3 TPB-301 T P B 3 0 1

4 TPB-401 T P B 4 0 1

5 TPB-501 T P B 5 0 1

6 TPB-601 T P B 6 0 1

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Light Unit Model/
Version

1 TPL-101 T P L 1 01

O
ther Accessories
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Cable Entry Panel

Fan Module

 	1U استاندارد   1٩ اینچ و ارتفاع
امكان نصب آسان بدون نیاز به براکت	 
مناسب برای هدایت کابل ها از پشت به جلوی رک	 
دارای غبارگیر موئی	 
جلوگیری از صدمات فیزیكی به کابل	 
دارای دو درگاه برای هدایت کابل های حجیم	 
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 

امكان نصب در سقف رک های ایستاده	 
امكان تعویض فن از داخل و بیرون رک بدون جابه جایی تجهیزات	 
امكان نصب یک یا 2 فن	 
 	  AC  امكان نصب انواع فن های
دارای صفحۀ مشبک به منظور  گردش هوا	 
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر و جلوگیری از تأثیرات نویز	 
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Panel Cable Entry 
Panel Unit Version/Model

1 TPE-101 T P E 1 01

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM FAN AC Model NO. of FAN

1 TFN-101 T FN 1 0 1

2 TFN-102 T FN 1 0 2

O
ther Accessories
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 	1U استاندارد  1٩ اینچ و ارتفاع
دارای ٢4 پورت برای نصب کوپلر	 
امكان نصب ٢4 کوپلر دوبل	 
دارای سینی کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات	 
دارای بست های پالستیكی برای ثابت نگه داشتن کابل ها	 
دارای قطعات حلقوی پالستیكی برای هدایت کابل	 
دارای 6 محل برای ورود کابل	 
امكان نصب از 4 نقطه برای تحمل وزن کابل های سنگین	 
دارای بدنۀ فلزی برای استحكام و امنیت بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک برای دوام بیشتر	 
قابل نصب در کلیۀ رک های با عمق 60 سانتی متر   و  بیشتر	 
و 	  کابل ها  آرایش  به منظور   پچ پنل  جلوی  کابل در  کانال هدایت  دارای 

)Support Bar( جلوگیری از آسیب به پچ کوردهای فیبر نوری

Fiber Optic Patch Panel
Fiber O

ptic  Patch Panel

Support Bar

دارای سینی فیوژن ٢4 رشته ای	   	  )Rack Mounting Kit( دارای براکت
برای نصب در رک

دارای 6 عدد بست ورودی کابل )گلند( با سایزهای  	 
مختلف برای محافظت و ثابت نگه داشتن کابل ها

دارای درپوش پالستیكی برای پوشاندن پورت های خالی	 

 Blank 	 فریم پچ پنل فیبر  SC دوبل	 فریم پچ پنل RJ45	 فریم پچ پنل فیبر   LC  دوبل	 

   مشخصات فنی 

PortUnitFiberPanelTIAMP/NNO.

241FPTTPF-1241

24CSTFPTTPF-CST-24 *2

   محصوالت مرتبط  و متداول 

Model of SocketPortModel of Patch PanelFiberPanelTIAMP/NNO.

RJ4509124FPTTPF-124-RJ091

SC12124FPTTPF-124-SC122

LC12124FPTTPF-124-LC123

BLNK-124FPTTPF-124-BLNK4
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d: Door Type = P, T, G, B, F, X, S
uu: Unit of Rack = 35, 42
m: Door Model = 0,1,2,3,4
r: Rack Model = s, i, g, n, ns, c

0: Side Panel
1: Front Panel
2: Fan Door/ Rear
3: Side by Side/ Rear
4: Side by Side Depth/ Rear

  مشخصات فنی
Rack Model

)Intelli/Digi/Server/Net Rack/Net Rack 
Side/ Cool Rack(

Door Model
)Front/Rear/Side by Side Rear/ Side by 

Side Dept Rear(
UnitDoor Type

)Perforated/Talc/Blank/Side Panel/
Exausted/Fan/Glass(

DoorTIAMP/NNo

i142PDTTDP-421i1

n142PDTTDP-421n2

ns142PDTTDP-421ns3

n342PDTTDP-423n4

ns242PDTTDP-422ns5

s142PDTTDP-421s6

g142PDTTDP-421g7

i342PDTTDP-423i8

s342PDTTDP-423s9

g342PDTTDP-423g10

i442PDTTDP-424i11

s442PDTTDP-424s12

g442PDTTDP-424g13

c135PDTTDP-351c14

c335PDTTDP-353c15

c135GDTTDG-351c16

i142TDTTDT-421i17

g142TDTTDT-421g18

i/s342BDTTDB-423i/s19

g342BDTTDB-423g20

i/s442BDTTDB-424i/s21

g442BDTTDB-424g22

i242XDTTDX-422i23

g242XDTTDX-422g24

i242FDTTDF-422i25

g242FDTTDF-422g26

i/g/s042SDTTDS-420i/g/s27

:مدل درها

Front Rear

Rear Rear Rear Rear Rear Rear Rear Rear Rear

Rear Rear RearFront FrontFront Front Front

Rack Doors

Rack D
oors
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Default Rack Equipments

ــــ  برنده پابرجـــا خواهد  ایـــن مجموعـــه بـــر این باور اســـت که یـــک رابطۀ برنـــدهـ 
مانـــد که ایـــن رابطه به نوبــــۀ خود بر پایۀ صداقت و شـــفافیت اســـتوار اســـت. 
بـــر این اســـاس، در تهیـــۀ محصول نهایـــی از قطعات مرغوب اســـتفاده می شـــود 
 و همـــواره محصـــول کامـــــل بـــه همـــراه تجهـــــیزات پیش فـــرض به مشـــتری ارائه

 می شود.
از ایـــن رو پنل هـــا، ریل ها، فن هـــا، چرخ ها و حتی پیـــچ و مهره ها جزء  بســـتۀ ارائه 
شـــده به مشـــتری اســـت تا با خرید یک محصول، یـــک کاالی بی کم و کاســـت را 

با مبلغی شـــفاف دریافت کند.
این قطعات عمدتًا به سه روش زیر تهیه می شوند:

1- خرید مستقیم از تأمین کننده معتبر داخلی
٢- خرید عمده و مستقیم از تأمین کنندۀ خارجی

٣- تولید توسط مجموعۀ تولیدی مستقل خود
از ایـــن رو، بـــا مدیریـــت تأمیـــن قطعـــات، تهیۀ قطعـــات یدکـــی همواره در اســـرع 
وقت امكان پذیر اســـت و مشـــكل رک هـــای خارجی در این نظام تأمین، مشـــهود 
نخواهـــد بـــود تا مبـــادا یـــک سیســـتم کالن به علـــت اشـــكال جزیی از اســـتفاده 

ایســـتد. باز  صحیح 

Quality is not Accidentally!
Quality Parts Create Quality Products.
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یكی از مهمترین قطعات مورد اســـتفاده در  رک ها در تعیین ایســـتایی، اســـتحكام و اســـتقامت رک ها، چهار ســـتون اصلی رک 
اســـت. با توجه به وزن باالی تجهیزات نصب شـــده در رک ها،  به منظور مقاوم ســـازی و نیز افزایش اســـتحكام و ایســـتایی 
آن هـــا، عـــالوه بـــر افزایش ضخامت ورق اســـتفاده شـــده در تولید قطعـــات مختلف رک، طبـــق توصیه مهندســـان مجرب در 
این صنعت، از قطعات خم کاری شـــده نیز اســـتفاده می شـــود. از این رو، این شـــرکت در تولید رک های خود از ســـتون های 

6 خم که ٢خم آن به صورت دوبل شـــده می باشـــد، اســـتفاده کرده اســـت.

بـــرای افزایـــش اســـتحكام رک و افزایش اســـتقامت ریل هـــا در تحمل وزن تجهیـــزات، ریل هـــای جلو و عقب 
در هر ســـمت از رک های ســـرور توســـط ٣ تا 4 بازوی افقی نگهدارنده به یكدیگر و همچنین به دو ســـتون 
اصلـــی رک در هر ســـمت متصل می شـــوند. بدیـــن ترتیب، ضمن توزیع مناســـب وزن بر روی ریل ها، فشـــار 

وارده بـــه صورت متناســـبی به ســـتون های اصلی رک نیز منتقل می شـــود.

همچنیـــن شـــایان ذکر اســـت  به منظـــور جلوگیری از نشســـت احتمالـــی ریل ها بر اثـــر تحمل فشـــارهایی فراتر از 
اســـتاندارد تعریـــف شـــده در رک، ســـطح مقطـــع ریل ها بر روی کف تقویت شـــده رک قرار داده شـــده اســـت.

در طراحی جدید استفاده از خم های بیشتر و افزایش ضخامت ورق ریل ها، باعث افزایش استقامت و امكان تحمل وزن بیشتر تجهیزات می شود.
از ایـــن رو، در طراحـــی و تولیـــد رک های ایســـتاده و دیواری، به تناســـب کاربـــری و وزن تجهیزات قابل نصب در رک هـــا از ریل هایی با تعـــداد، ضخامت ها و مدل های 

مختلف خم کاری شـــده اســـتفاده می شود.

Depth Stay/Support

4 Bend & 2 Fold Profield Base Frame

“L” Type “U” Type“S” Type

   مشخصات فنی 

Unit*Adapter
Type

AdapterRackTIAMP/NNO.

nnUARTTRA-Unn1

nnLARTTRA-Lnn2

nnSARTTRA-Snn3

nn: Units of Rack=6, 9, 12, 16, 20, 27, 35, 42
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Comfort Handle & PIN Coded & Remote Controlled Electromagnetic Lock

Swing & Standard Handle System with Key Lock

Standard Handel with 
Key Lock

Swing Handel System with Master Key Lock

Snap in Hinge

Security Lock Handle Lock Safe Lock

Snap in Hinge & Latch

AC Fans

Others 

Single Casters

Brush Strip

Earthing Kit )BUS BAR(Single Casters Double Casters Leveling Feet

Cage Nuts & Screws

20x20 12x12 Centrifugal Fan Radial Fan

Other Parts & Components

O
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76IP-Based Metered PDUs

80Automatic Transfer Switch PDU



Empowering Your Systems by iPOWER

Power Distribution Unit

امـــروزه نیـــروی بـــرق تمامی زوایـــای زندگی بشـــر را تحـــت تاثیر قرار داده اســـت. 
عـــالوه بـــر مصـــارف خانگی، به صـــورت ویـــژه در مراکـــز صنعتـــی نیز توزیـــع برق و 
حفـــظ ســـالمتی و امنیـــت دســـتگاه های متصـــل بـــه پنل هـــای توزیع کننـــدۀ برق، 
از دغدغه هـــای اصلـــی مصرف کنندگان اســـت و جلوگیـــری از بروز قطعـــی و ایجاد 
نوســـانات الكتریكـــی در مســـیرهای توزیـــع بـــرق از یـــک ســـو و تخلیۀ مناســـب بار 
، از مهم تریـــن نیازهـــای ایـــن کاربـــران محســـوب  الكتریكـــی مـــازاد از ســـوی دیگـــر

می شـــود.
ایـــن شـــرکت بـــا توجـــه بـــه حجـــم تجهیـــزات الكتریكـــی نصـــب شـــده در رک هـــا 
و اهمیـــت تامیـــن تـــوان بـــرق مصرفـــی ایـــن تجهیـــزات،  به منظـــور پاســـخگویی 
 بـــه نیـــاز کاربـــران بـــا نگاهـــی تخصصی بـــه ایـــن امر مهـــم، پنل هـــای توزیـــع برق 
Power Distribution Unit )بـــا نام تجـــاری  iPOWER( را در انواع مختلف و مطابق 

بـــا آخرین اســـتانداردها و کدهای ملـــی و بین المللی طراحی و ارائه کرده اســـت.
مـــازاد،  الكتریكـــی  بارهـــای  تخلیـــۀ  و  تجهیـــزات  از  حفاظـــت  به منظـــور  همچنیـــن  
تمهیداتـــی مطابـــق بـــا اســـتاندارد در پریزهـــا، شـــینۀ مســـی عایـــق، کابـــل برق و 
دوشـــاخه اصلـــی PDU بـــرای اتصـــال به سیســـتم ارت پیش بینی شـــده اســـت. 
شـــایان ذکـــر اســـت بـــا توجه بـــه طراحـــی خـــاص انجـــام شـــده و ویژگی هـــای در 
نظـــر گرفته شـــده در این محصوالت، عـــالوه بر مصـــارف کامپیوتـــری، مخابراتی و 

صوتـــی امـــكان اســـتفاده از آن بـــرای مصـــارف خانگـــی نیز فراهم شـــده اســـت.
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Angled Outlets

iPOWER Generation

دوشـــاخـــه ای  بـــرق  توزیـع  پنــل های  در  لومینــیـــومی  آ پروفــیـــلی  قاب هـــای 
 )ABS( به گونه ای طراحی شده است تا سایر اجزای پالستیكی iPOWER ماژوالر
به  راهكار  این  از  استفاده  گیرند.  قرار  آن  داخل  در  کشویی  صورت  به  پنل 
سادگی، زیبایی، سهولت در تعمیرات، و انعطاف پذیری در ایجاد چیدمان های 
بسیاری  کمک  ولتاژ  محافظ  تجهیزات  و  فیوزها،  کلیدها،  پریزها،  از  متفاوتی 

می کند.
مـــاژوالر  دوشـــاخه ای  بـــرق  توزیـــع  پنل هـــای  در  گـــردش  قابـــل  براکت هـــای 
iPOWER ایـــن امـــكان را فراهـــم می کنـــد تـــا ایـــن محصـــول، عـــالوه بـــر قابلیت 

نصـــب بر روی ریل های جلـــو و عقب رک، بر روی دیوار هم قابل نصب باشـــد.
همچنیـــن در صورت تغییر حالـــت براکت ها، این امكان وجـــود دارد تا براکت ها 
بـــدون اشـــغال فضـــای مفیـــد رک )Zero Unit( در فضـــای کناری نصب شـــوند.
 به منظـــور کاهـــش خطـــرات الكتریكی در طراحی و ســـاخت کلیـــۀ پنل های توزیع 
بـــرق دوشـــاخه ای مـــاژوالر iPOWER از ابتـــدا بـــا حـــذف سیم کشـــی داخلـــی و 
جایگزینی آن با شـــینۀ مســـی در عایق پالستیكی شـــرایط اتصال کامل دوشاخه 
 ، به شـــینۀ مسی عایق فراهم شده اســـت. در برخی نمونه های موجود در بازار
بـــه دلیـــل نیاز به اســـتفاده از ســـه قطعۀ کابل مجـــزا در هر پریـــز، در تولید یک 

بـــرق دوشـــاخه ای مـــاژوالر  در طراحـــی و چیدمـــان پریزهـــا در پنل هـــای توزیـــع 
iPOWER هـــر پریز با ابعاد 4٣×40 میلی متر طراحی شـــده اســـت. پنل های توزیع 

برق بر اســـاس اســـتانداردهای اروپایی و با دیدگاه مهندســـی طراحی شده اند. 

از ایـــن رو، اندازه هـــا و محاســـبات بـــه گونـــه ای در نظـــر گرفتـــه شـــده اســـت که 
عـــالوه بر اســـتفاده از حداکثر فضای افقی برای اســـتقرار بیشـــترین تعـــداد پریزها 
در هـــر ردیـــف، حداقـــل فضای عمودی بـــه پنل توزیع بـــرق، اختصـــاص یابد. به 
، بـــه دلیل وجود محدودیت بـــه فاصلۀ 1٩ اینـــچ، ریل ها برای نصب  عبـــارت دیگر

PDUهـــا در رک، الزم اســـت حداکثـــر انـــدازۀ افقی آن، 1٩ اینچ باشـــد کـــه به این 

ترتیـــب در این فاصله حداکثر  ٩ پریز قرار خواهد گرفت. از ســـوی دیگر، به منظور 
اســـتفادۀ بهینه از فضـــای عمودی رک، دوشـــاخه ها باید به صـــورت زاویه دار در 
داخـــل پریز هـــا در کنـــار هم قـــرار گیرند تـــا عالوه بر حفـــظ اســـتقالل و عملكرد آزاد 
هـــر دوشـــاخه، کمتریـــن فضا توســـط دوشـــاخه ها اشـــغال شـــود و تمامـــی ٩ پریز 
تنهـــا در ارتفاعـــی کمتر از یـــک یونیت و بدون اشـــغال فضای مربوط بـــه تجهیزات 
مجـــاور PDU قابـــل اســـتفاده باشـــند. به منظـــور ایجـــاد قابلیت کنتـــرل و افزایش 
امنیـــت الكتریكـــی در پنل هـــای توزیع بـــرق iPOWER، قاب تمامی پریزهـــا با انواع 
سیســـتم های کنترلـــی و حفاظتـــی ماننـــد کلیـــد قطـــع و وصـــل جریـــان، دســـتگاه 
محافـــظ بـــرق، فیوز شیشـــه ای، فیوزهـــای مینیاتـــوری 16 و ٣٢ آمپر درپـــوش دار و 
... قابـــل جایگزینـــی اســـت. همچنیـــن در نســـل جدید ایـــن محصـــوالت به منظور 
افزایـــش ضریـــب اطمینـــان و ایجـــاد بســـتر مناســـب برای عبـــور جریان هـــای باال و 
مقاومـــت کامـــل در برابر حـــرارت ایجاد شـــده در اثر عبور این جریـــان در پنل های 
توزیـــع بـــرق دوشـــاخه ای مـــاژوالر iPOWER، از شـــینه های مســـی در داخل عایق 

است. شـــده  استفاده 

مشـــخصات فنـــی و شـــرایط محیطـــی بهینـــه به منظـــور اســـتفاده از پنل هـــای توزیع 
بـــرق iPOWER در جدول زیر ارائه شـــده اســـت. بـــه همین دلیل، بررســـی دقیق 
میـــزان ولتـــاژ و جریـــان مصرفـــی تجهیـــزات پیـــش از اتصـــال آن هـــا به پنـــل توزیع 

بـــرق، ضروری اســـت.

Voltage:
Input Voltage AC 220/380V- 16 - 96A

AC 220/380V- 16 - 96A
50~60 HzInput Frequency

Output Voltage

Environmental Characteristics:
Min Operating Temperature
Max Operation Temperature
Operating Humidity Range

0 °C )32 Â °F(
50 °C )122 °F(

5%-95%

 پنـــل توزیع  برق ٩ پورت،بیش از 50 نقطۀ ریســـک ارتباط الكتریكی وجود دارد.
در طراحـــی مدل هـــای TPD-10X پنل هـــای توزیـــع بـــرق دو شـــاخه ای مـــاژوالر 
iPOWER ضمن اســـتفاده از شـــینۀ مســـی عایق، احتمال ریســـک فوق به عدد 

6 کاهـــش مـــی یابد که این تعداد نیز با طراحی ویژه و مهندســـی، کنترل شـــده 
اســـت. همچنین، در صورت عدم اســـتفاده از شینۀ مســـی عایق، در داخل این 
پنـــل ها نیـــاز به عبور چندین رشـــته کابـــل خطرآفرین در زیر پریزهـــا وجود دارد 

کـــه در راهـــكار اخیـــر خطرات موجـــود در این بخش نیز حذف  می شـــوند.

Innovation 
Lockable 
Outlets

Power Distribution Unit 
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نیاز  تنوع  به  توجه  با  تا  است  شده  تالش   iPOWER برق  توزیع  پنل های  تولید  در 
مصرف کنندگان کم مصرف و پرمصرف از ترکیب های متفاوت پریزهای متداول در صنعت 
و  دارای 6   حداقل   iPOWER برق  توزیع  پنل های  انواع  رو،  این  از  شود.  استفاده   IT
 حداکثر دارای 40 پریز در مدل های زیر با حداکثر قـابـلـیـت انـتقال جـریـان خـروجی کـلی

96 آمپر  است: )٣٢×٣( 
 DIN49440 پریزهای ساده

IEC 60320/C-13 Back to Back پریزهای
IEC 60320/C-19 Back to Back پریزهای

برق توزیع  پنل های  و   iRACK رک های  متناسب  طراحی  است،  ذکر  شایان   همچنین 
استقرار  امكان  کرده است، که  فراهم  خود  کاربران  برای  را  ویژه  قابلیت  این   iPOWER

انواع پنل های توزیع برق iPOWER )به جز مدل های TPD-916M( در داخل ستون های 
کلیۀ رک های ایستادۀ iRACK )به جز رک  Eco( به سادگی وجود داشته باشد و به این 
ترتیب نه تنها امكان نصب آن ها به صورت Zero Unit در رک ها فراهم شده است بلكه 
اشغال  منظور  به این  رک  داخل  مفید  فضای  حتی  رک ها،  ستون  ویژه  طراحی  به دلیل 

نخواهد شد.

در طراحی و تولید پنل های توزیع برق iPOWER، نیازهای ویژۀ کاربران پر مصرف و 
حرفه ای در  مرکز داده، اتاق های امن و مراکز حساس مد نظر قرار گرفته است. 
آمپراژ  و  ولتاژ  کنترل  نظارت،  سهولت  به منظور  شرکت  موضوع،  این  به  توجه  با 
مصرفی و همچنین ایجاد قابلیت مدیریت از راه دوِر جریان برق مصرفی تک تک 
دستگاه ها، با بهره گیری از آخرین فناوری روز دنیا، انواع پنل های توزیع برق مجهز 
،Metered به آمپرمتر و ولت متر و با قابلیت کار تحت شبكه را در دسته بندی های 

IP-Based Metered Switched و ATS PDU ارائه کرده است.
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IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

Autom
atic Transfer Sw

itch PD
U

M
etered PD

U
s

M
odular PD

U
s

TPD-824M

TPD-109
TPD-108
TPD-106
TPD-106S
TPD-106F
TPD-116F
TPD-320A
TPD-406F
TPD-409
TPD-410

TPD-600A
TPD-614F

IP-Based M
etered M

odular PD
U

TPD-800ATPD-916M

IP-Based M
etered PD

U
s

TPD-838A
TPD-840A3
TPD-842C3
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   مشخصات فنی 

 M
odel 

 N
um

ber of outlets 

 G
lass fuse 

 Circuit breaker 

Surge protector

 A
ngle of socket 

 O
N

/ O
FF sw

itch
w

ith cover protection

 Cable size 

 A
m

pere 

 Voltage display 

A
m

per display

 IP Base-SN
M

P support 

 W
eight of Set )g( 

 Shipping W
eight )g( 

 Set D
im

ensions  
)W

×H
×D

()m
m

( 

 O
rientation 

 Cable Length  

 Socket Style 

 Plug Style 

TPD-109 09 _ _ _ _ 3×1.5 16A _ _ _ 840 1070

483×44.5×44.5  Vertical &  
Horizontal 3.0M CEE 7 , 

DIN 49440

CEE 7/7
DIN 49441
EUROPEAN

TPD-108i 08 _ _ _ 3×1.5 16A _ _ _ 950 1049

TPD-106 06 _ _ 3×1.5 16A _ _ _ 935 1050

TPD-106Fi 06 _ LED
Status _ 3×1.5 16A _ _ _ 975 1095

TPD-116F 16 _ 2×16A _ _ 3×2.5 32A _ _ _ 2055 2505 1107x45x85 Vertical 3.0M CEE 7, 
DIN 49440

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44

TPD-410i 10 _ _ _ _ _ 3×2.5 32A _ _ _ 861 990 483×46×85 Vertical 3.0M CEE 7, 
DIN 49440

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44

TPD-600A Up to 
25 _ _ _ 3x6 32A _ _ _ 6085 5130 1780x71.5x59 Vertical 2.8M

IEC 60320 
C-13 Connector

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44

IEC 60320, 
C-19 Connector

CEE 7 , 
DIN 49440

TPD-626Fi

20

_ )2x16A(
32A _

_

_ 3x6 32A _ _ 2809 3343 1305x53x85 Vertical 3.0M

IEC 60320, 
C-13 Connector

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44
04 _ IEC 60320, 

C-19 Connector

02 CEE 7 , 
DIN 49440

TPD-800A Up to 
20 _ _ _ _ 3x6 32A 6065 5185 1610x71.5x59 Vertical 2.8M

IEC 60320 
C-13 Connector

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44

IEC 60320, 
C-19 Connector

CEE 7 , 
DIN 49440

TPD-820M

16

_ )2x16A(
32A _ _ _ 3×6 32A 9150 7260 1830x50x56 Vertical 2.8M

IEC 60320 
C-13 Connector IEC 60309

UNIVERSAL 
IP44IEC 60320, 

C-19 Connector04

TPD-824B

20

_ )2x16A(
32A _ _ _ 3×6 32A _ 5560 7000 1690x50x56 Vertical 3.0M

IEC 60320 
C-13 Connector IEC 60309

UNIVERSAL 
IP44IEC 60320, 

C-19 Connector04

TPD-842C3

36

_ )2x32A(
64A _ _ _ 5x6 64A 7850 9750 1830x50x56 Vertical 2.8M

IEC 60320 
C-13 Connector IEC 60309

UNIVERSAL 
IP44

6 IEC 60320, 
C-19 Connector

TPD-836BS3

30

_ )3x32A(
96A _ _ _ 5×6 96A _ 4462 5193 1750x66x85 Vertical 2.7M

IEC 60320 
C-13 Connector IEC 60309

UNIVERSAL 
IP44

6 IEC 60320, 
C-19 Connector

TPD-828BS

24

_ )2x16A(
32A _ _ _ 3×4 32A 3257 4024 1435x67x85 Vertical 3.0M

IEC 60320 
C-13 Connector IEC 60309

UNIVERSAL 
IP44

4 IEC 60320, 
C-19 Connector

TPD-916M

12

_ _ _ _ _ 3×6 32A 4550 5650 445×45×216 Vertical 3.0M

IEC 60320 
C-13 Connector

IEC 60309
UNIVERSAL 

IP44IEC 60320, 
C-19 Connector04
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مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.45×44.45(mm  )1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع 
 دارای کابل ٢٩٢ سانتی متری با سایز mm2 1.5×3 و با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر تک فاز و دوشاخه	 

DIN49441

 دارای ٩ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز و 16 آمپر 	 
به صورت کلی

 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	)43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی 
 کاهش ریسک الكتریكی با حذف سیم کشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیكی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	   بدنۀ آ
 مجهز به براکت های قابل چرخش  به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

مشخصات و قابلیت ها 
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی 	 
 	 )483×44.45×44.45(mm  )1 و در ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع
دارای کابـــل ٢٩٢ ســـانتی متـــری بـــا ســـایز  mm2 1.5×3  و با قابلیـــت انتقال جریـــان 16 آمپر تک فاز 	 

DIN49441 دوشاخۀ  و 
دارای ٨ پریـــز DIN49440 و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت با قابلیت انتقـــال جریان 16 آمپـــر از هر پریز  و 	 

آمپر به صـــورت کلی  16
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای پریزهای زاویه دار  به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	)43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی
دارای کلید قطع و وصل مرکزی  به منظور کنترل جریان برق	 
کاهش ریسک الكتریكی با حذف سیم کشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیكی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و همخوانی بیشتر با محیط	  بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش  به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار 	   

9 Outlets Modular PDU

8 Outlets Modular PDU (ON/OFF Switch)

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports

1 1 TPD-109 T P D 1 09

   مشخصات فنی 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports

1 1 TPD-108 T P D 1 08

   مشخصات فنی 

M
odular PD

U
s

Modular PDUs
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مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm )1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع
دارای کابل ٢٩٢ سانتی متری با سایز mm2 1.5×3 و با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر تک فاز و 	 

DIN49441 دوشاخۀ
دارای 6 پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز و 16 	 

آمپر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	)43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی
دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق	 
دارای سیستم تثبیت ولتاژ ورودی  و حذف پالس های مزاحم	 
دارای سیستم محافظ در زمان دو فاز شدن برق ورودی در ولتاژی با بیشینۀ بیش از ٣00 ولت 	 
کاهش ریسک الكتریكی با حذف سیم کشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیكی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی وهم خوانی بیشتر با محیط 	  بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش به منظورنصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm  )1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع
و 	  فاز  تک  آمپر   16 جریان  انتقال  قابلیت  با  و   3×1.5 mm2سایز با  متری  سانتی   ٢٩٢ کابل  دارای 

DIN49441دوشاخه
دارای 6 پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز و 16 	 

آمپر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای پریزهای زاویه دار  به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	)43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی
دارای کلید قطع و وصل مرکزی  به منظور کنترل جریان برق	 
دارای LED برای نمایش وضعیت کارکرد پاور 	 
دارای فیوز شیشه ای به منظور محافظت دستگاه ها در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه	 
کاهش ریسک الكتریكی با حذف سیم کشی داخل و جایگزینی آن با شینۀ مسی در عایق پالستیكی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش  به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

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

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

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports

1 1 TPD-106 T P D 1 06

   مشخصات فنی 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Surge Protector

1 1 TPD-106S T P D 1 06 S

   مشخصات فنی 

M
odular PD

U
s
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مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm )1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع 
 دارای کابل ٢٩٢ ســـانتی متری با ســـایز  mm2 1.5×3 و با قابلیت انتقـــال جریان 16 آمپر تک فاز 	 

DIN49441  و دوشاخۀ
دارای 6 پریـــز DIN49440 و مجهـــز به سیســـتم ارت با قابلیت انتقال جریـــان 16 آمپر از هر پریز 	 

و 16 آمپـــر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	)43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی 
 دارای فیـــوز مینیاتـــوری 16 آمپـــری به منظـــور محافظـــت دســـتگاه ها در برابـــر اتصـــال کوتـــاه 	 

نوســـانات جریـــان بـــرق بـــه همـــراه درپـــوش محافظ
 کاهـــش ریســـک الكتریكـــی بـــا حـــذف سیم کشـــی داخـــل و جایگزینی آن با شـــینۀ مســـی در 	 

پالســـتیكی عایق 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط 	   بدنۀ آ
 مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار 	 

مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit( طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی 
 	)1090x50x44.5(mm )1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU عرض 
 دارای کابـــل ٢٨0 ســـانتی متری بـــا ســـایز mm2 4×3  و بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان ٣٢ آمپـــر تک فاز و سه شـــاخه 	 

IEC60309  
دارای 16 پریـــز DIN49440 و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان 16 آمپـــر از هـــر پریـــز و ٣٢ آمپر 	 

به صـــورت کلـــی
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای مفید	 
 	 )43×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی 
 دارای ٢ عـــدد فیـــوز مینیاتـــوری 16 آمپر برای ســـرویس دهی مجزا بـــه ٨ پریز  و به منظور محافظت دســـتگاه ها در 	 

برابـــر نوســـانات جریان برق و اتصـــال کوتاه به همـــراه درپوش محافظ
 سیم کشی یكپارچۀ داخلی برای کاهش ریسک قطعی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	   بدنۀآ
 مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 
 امـــكان نصـــب به صورت عمـــودی در رک و فراهـــم کردن امـــكان اتصال کابل بـــرق تجهیزات در همـــان یونیتی 	 

که تجهیـــزات در آن قرار دارد

6 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker)

16 Outlets Modular PDU (Circuit Breaker)

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Fuse

1 1 TPD-106F T P D 1 06 F

   مشخصات فنی 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Fuse

1 1 TPD-116F T P D 1 16 F

   مشخصات فنی 

M
odular PD

U
s
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20 Outlets DC PDU (Circuit Breaker)
مشخصات و قابلیت ها

در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)486×177.8×99(mm  )4 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع
 	 -48 VDC پشتیبانی از ولتاژ ورودی و خروجی
پشتیبانی از شدت جریان تا حداکثر 100 آمپر	 
پشتیبانی از شدت جریان 6٣، 50، ٣٢، ٢0، 16، 10، 6، و ٢ آمپر و به صورت کلی 100 آمپر	 
امكان استفاده از روش Single و Dual برای ورودی برق	 
 	Single دارای ٢0 خروجی در صورت استفاده از روش
 	Dual دارای 10 خروجی اصلی و 10 خروجی فرعی در صورت استفاده از روش
پورت های خروجی مجهز به فیوز مینیاتوری با ارت شینۀ مسی	 
قابلیت نصب نمایشگر جریان و ولتاژ 	 
قابلیت نصب سیستم هشدار صوتی	 
کارکرد در دمای 5 تا 45 درجۀ سانتی گراد	 
کارکرد در رطوبت محیطی 5 تا 40 درصد	 
بدنۀ فلزی جهت استحكام بیشتر	 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 4 TPD-320A T P D 3 20 A

   مشخصات فنی 

D
C &

 IEC320/C-13 PD
U

مشخصات و قابلیت ها
 در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm)1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع 
 دارای کابـــل 285  ســـانتی متری بـــا ســـایز mm2 1.5×3 و بـــا قابلیـــت انتقال جریـــان 16 آمپر 	 

DIN49441 تـــک فاز و دوشـــاخۀ
 دارای 10 پریز C-13/ ا IEC60320 به منظور ســـهولت کاربرد و اشـــغال فضای کمتر و مجهز  به 	 

سیســـتم ارت با قابلیـــت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریـــز و 16 آمپر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 	)40×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی  و هم خوانی بیشتر با محیط 	   بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

10 Outlets IEC320/C-13 PDU

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports

1 1 TPD-410 T P D 4 10

   مشخصات فنی 
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M
odular PD

U
s

مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm)1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع 
 دارای کابـــل 285  ســـانتی متری بـــا ســـایز mm2 1.5×3 و بـــا قابلیـــت انتقال جریـــان 16 آمپر 	 

DIN49441 تـــک فاز و دوشـــاخۀ
 دارای ٩ پریـــز C-13/ ا IEC60320 به منظور ســـهولت کاربرد و اشـــغال فضـــای کمتر و مجهز به 	 

سیســـتم ارت بـــا قابلیت انتقال جریـــان 10 آمپر از هر پریز و 16 آمپـــر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 	)40×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی 
 دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی  و هم خوانی بیشتر با محیط 	   بدنۀ آ
 مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

9 Outlets IEC320/C-13 PDU (ON/OFF Switch)

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports

1 1 TPD-409 T P D 4 09

   مشخصات فنی 

مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×44.5×44.5(mm)1 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU ارتفاع
دارای کابـــل 285 ســـانتی متری بـــا ســـایز  mm2 1.5×3 و بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان 16 آمپـــر 	 

DIN49441دوشـــاخه و  تک فـــاز 
دارای 6پریـــز C-13/ ا IEC60320  به منظـــور ســـهولت کاربـــرد و اشـــغال فضای کمتـــر و مجهز به 	 

سیســـتم ارت بـــا قابلیـــت انتقـــال جریان 10 آمپـــر از هر پریـــز و 16 آمپـــر به صورت کلی
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
 	)40×40(mm دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی
دارای فیـــوز مینیاتـــوری 16 آمپـــری به منظـــور محافظت دســـتگاه ها در برابر نوســـانات جریان 	 

بـــرق  و اتصـــال کوتاه همـــراه با درپـــوش محافظ
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط 	  بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 

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

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Fuse

1 1 TPD-406F T P D 4 06 F

   مشخصات فنی 
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مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit( طراحی ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی 
 	)960×50×50(mm )ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع
 	IEC60309 6×3  و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 دارای کابل ٢٨0سانتی متری با سایز 
 دارای 10 پریـــز  C-13/ ا IEC60320 به منظـــور ســـهولت کاربـــرد و اشـــغال فضـــای کمتر و مجهز به سیســـتم ارت بـــا قابلیت انتقال 	 

جریان 10 آمپـــر از هر پریز  
 دارای 4 پریـــز C-19/ ا IEC60320 و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت بـــا قابلیـــت انتقـــال جریـــان 16 آمپـــر از هـــر پریـــز  بـــرای اســـتفاده در  	 

ســـرورهای تیغـــه ای  
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی	 
 دارای فیـــوز مینیاتـــوری ٣٢ آمپـــر، به منظـــور محافظـــت دســـتگاه ها در برابـــر نوســـانات جریـــان برق و اتصـــال کوتـــاه همراه با 	 

محافظ درپـــوش 
 دارای نگه دارنده بر روی پریزهایC-13، به منظور جلوگیری از جدا شدن سه شاخه	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	   بدنۀ آ
 مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 
 سیم کشی یكپارچۀ داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی	 
 نصب به صورت عمودی در رک و فراهم کردن امكان اتصال کابل برق تجهیزات در همان یونیت	 
 مجهز به نمایشگر )Segment 7( برای نمایش ولتاژ و شدت جریان	 

14 Outlets Metered IEC320/C-13 & C-19 PDU (Circuit Breaker)

Innovation Lockable Outlets

Lock Unlock

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Fuse

1 1 TPD-614F T P D 6 14 F

   مشخصات فنی 

M
etered PD

U
s

Metered PDUs
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26 Outlets Metered IEC320/C-13 & C-19 PDU & DIN49440 (Circuit Breaker)

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 1 TPD-626Fi T P D 6 26 Fi

   مشخصات فنی 

M
etered PD

U
s

مشخصات و قابلیت ها
    	)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی
    	)1305×53×85(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی با قابلیت سفارشی سازی	    
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	     بدنه آ
    	IEC60309 6×3  و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 دارای کابل ٣00سانتی متری با سایز 
    	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
دارای 20 پریز IEC60320/C-13به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز  	    
دارای 4 پریز C-19/ ا IEC60320 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز  برای استفاده در  سرورهای تیغه ای	    
دارای ٢ پریز DIN49440 و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز 	    
دارای ٢ عدد Circuit breaker  16 آمپر، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ	    

 مجهز به نمایشگر )Segment 7( برای نمایش ولتاژ و شدت جریان	 
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مشخصات و قابلیت ها64
 	)Zero Unit( طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی
 	)1780X71.5X59(mm )در ابعاد  )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع
 	IEC60309 6×3  و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 کابل ٢٧0 سانتی متری با سایز
ساختار ماژوالر با امكان نصب حداکثر 5 ماژول به منظور سهولت کاربر در انتخاب تعداد و نوع پریز 	 
اختصاص حداکثر جریان 16-10 آمپر ورودی به هر ماژول	 
امكان نصب ماژول IEC60320/C-13  با 5 پریز با قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز	 
امكان نصب ماژول IEC60320/C-19 با 4 پریز با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز	 
امكان نصب ماژول DIN 49440 با 4 پریز با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز	 
پشتیبانی از شدت جریان ٣٢ آمپر ورودی	 
 	)Hot Plug( امكان تعویض ماژول ها در زمان روشن بودن سیستم
امكان قفل شدن پریز های IEC60320/C-13 برای جلوگیری از کشش کابل و ریسک قطعی	 
 	 220V~230V-50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
سیم کشی یكپارچۀ داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی	 
مجهز به نمایشگر )Segment 7( به منظور نمایش شدت جریان	 
 	Serial دارای یک پورت
کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  بدنۀ آ
دارای فیوز مینیاتوری٣٢ آمپر به منظور محافظت دستگاه ها در برابر نوسانات جریان برق همراه با درپوش محافظ	 
 	IEC60320/C-13 و فیوز 10 آمپر برای DIN 49440 و IEC60320/C-19 مجهز به فیوز شیشه ای 16 آمپر برای هر ماژول های

Metered Modular PDU

Innovation Lockable Outlets

Lock Unlock

M
etered  PD

U
s
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5 Ports IEC60320/C-13 Module

 4 Ports IEC60320-C19 Module

4 Ports DIN-49440 Module

Wire Terminal Connection Box1

Mounting Outlet TPD Module2

TPD Chassis3

Circuit Breaker4

LED Display5

Reset Button6

Serial Port7

RUN LED Indicator8

4

5

7

1

2

6
8

3

   محصوالت مرتبط  و متداول 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Model of
PDU Ports Socket Style

1 - TPD-x00A-513 T P D 600A 5 IEC60320-C13

2 - TPD-x00A-419 T P D 600A 4 IEC60320-C19

3 - TPD-x00A-440 T P D 600A 4 DIN-49440

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-600A T P D 6 00 A

   مشخصات فنی 

M
etered  PD

U
s
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مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit( طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی
 	)1610X71.5X59(mm )در ابعاد  )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع
 	IEC60309 6×3 و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 کابل ٢٨0 سانتی متری با سایز
ساختار ماژوالر با امكان نصب حداکثر 4 ماژول برای سهولت کاربر در انتخاب تعداد و نوع پریز 	 
اختصاص حداکثر جریان 16-10 آمپر ورودی به هر ماژول و مجهز به فیوز	 
امكان نصب ماژول IEC60320/C-13  با 5 پریز و قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز	 
امكان نصب ماژول IEC60320/C-19 با 4 پریز و قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز	 
امكان نصب ماژول DIN 49440 با 4 پریز و قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز	 
پشتیبانی از شدت جریان ٣٢ آمپر ورودی	 
 	 220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
 	)Hot Plug( امكان تعویض ماژول ها در زمان روشن بودن سیستم
امكان قفل شدن پریز های IEC60320/C-13 به منظور جلوگیری از کشش کابل و ریسک قطعی 	 
کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد	 
سیم کشی یكپارچۀ داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی	 
مجهز به نمایشگر  )Segment 7(  به منظور نمایش ولتاژ و شدت جریان، Power Factor و توان مصرفی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  بدنۀ آ
امكان تعریف تاخیر زمانی برای روشن و خاموش شدن پریزها	 
امكان تعریف بازه برای سنسورهای دما و رطوبت 	 
امكان تعریف بازه برای جریان مصرفی 	 
دارای دو پورت برای نصب سنسورها دما و رطوبت	 
 	)IP Based( امكان ارتباط از راه دور بر اساس پروتكل اینترنت
مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز	 
امكان ثبت تاریخچۀ هشدارها و وقایع	 
دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبكه	 
 	HTTP-Telnet-SSH-SNMP v1 پشتیبانی از سرویس های شبكه
 	)BMS( قابلیت اتصال به سیستم یكپارچه
الرم یا اعالم از طریق نمایشگر	  مجهز به سیستم هشدار از طریق آ
 	Master/Slave امكان اتصال 10 دستگاه از طریق
قابلیت نمایش پارامترهای برق و سنسورهای متصل به صورت گراف	 

IP-Based Metered Modular PDU

IP-Based M
etered M

odular PD
U

Innovation Lockable Outlets

Lock Unlock

IP-Based Metered Modular PDU
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Wire Terminal Connection Box1

Mounting Outlet TPD Module2

TPD Chassis3

LED Display4

Net Port5

Serial Port6

IN: for Daisy-Chain7

OUT: for Daisy-Chain8

Fuse9

UP: Selection Button10

DOWN: Selection Button11

RUN Indicator12

Energy Consumption Meter Indicator13

RESET Button14

Wi-Fi Port 15

ALARM: Logical Port16

T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 117

T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 218

Power Indicator19

IEC60320/C-13 Lockable Outlets20

4

11

5
6

7
8

9

12

1

2

3

10

16
18

17

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-800A T P D 8 00 A

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered M

odular PD
U

13
14

15

20

19

5 Ports IEC60320/C-13 Module

 4 Ports IEC60320-C19 Module

4 Ports DIN-49440 Module

Blank Module

   محصوالت مرتبط  و متداول 

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Model of
PDU Ports Socket Style

1 - TPD-x00A-513 T P D 800A 5 IEC60320-C13

2 - TPD-x00A-419 T P D 800A 4 IEC60320-C19

3 - TPD-x00A-440 T P D 800A 4 DIN-49440

4 - TPD-X00A-BLK T P D 800A - Blank
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مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit(طراحی  ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی 
 	)1830x55x50(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
 	IEC60309 6×3 و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 کابل ٢٨0 سانتی متری با سایز
دارای 1٨ پریز C-13/ ا IEC60320 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز 	 
دارای 6 پریز C-19/ ا IEC60320 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز  برای استفاده در سرورهای تیغه ای	 
پشتیبانی از شدت جریان ٣٢ آمپر	 
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
 دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی	 
 کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد 	 
اتصال برق به پریزها به صورت یكپارچه به منظور کاهش ریسک قطعی	 
 مجهز به نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ و شدت جریان	 

    و توان مصرفی و وضعیت کلید
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	   بدنۀ آ
 دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت	 

 	C-13و C-19 دارای دو مسیر مجزا از هم دیگر با پریزهای
دارای دو عدد فیوز 16 آمپری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و نوسانات برق	 
تقسیم شدن پاور به دو قسمت مجزا و مستقل از یكدیگر به منظور افزایش ضریب ایمنی	 
 	)IP Based( امكان مدیریت و کنترل از راه دور بر اساس پروتكل اینترنت 
 مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز	 
 امكان ثبت تاریخچۀ هشدارها و وقایع	 
 دارای پورت سریال و  Ethernet به منظور ارتباط با شبكه	 
 	SNMP امكان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتكل 
 	SNMP)v1/v2/v3(/HTTP/SIMP/SMTP/NTP/Telnet/Optional WiFiپشتیبانی سرویس های شبكه 
 	)BMS( قابلیت اتصال به سیستم یكپارچۀ 
الرم یا اعالم از  طریق نمایشگر گرافیكی	  مجهز به سیستم هشدار از طریق آ
امـــكان خامـــوش و روشـــن کـــردن هـــر پـــورت به صـــورت مجـــزا، تمامـــی پورت ها به صـــورت کلـــی و نیمـــی از پورت ها کـــه از بـــاال و یـــا پایین پاور شـــمارش 	 

می گردنـــد.
 امكان تعریف تاخیر زمانی برای روشن شدن پورت ها به صورت سلسله مراتبی	 
امكان تعریف بازۀ دما و رطوبت 	 
 امكان تعریف میزان جریان مصرفی در بازۀ مورد نظر برای هر پورت	 
 	 Master/Slave امكان اتصال 4 دستگاه جهت دستیابی به 96 پورت از طریق

24 Outlets IP PDU

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

IP-Based Metered Switched PDU
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9

10
17 12

13
14

18

19

20

21
23

22

11

15

16

Power Input Cable1

Circuit Breakers2

Outlets3

PDU Controlling Module 4

IEC60320/C-19 Outlets5

IEC60320/C-13 Lockable Outlets6

Outlet Indicator LED7

Outlets Group Number8

LCD Display9

RUN Indicator10

Energy Consumption Meter Indicator11

ALARM Indicator12

UP: Selection Button13

DOWN: Selection Button14

CONTROL: Selection Button15

RESET Button16

NET Port17

SER: Serial Port18

IN: for Daisy-Chain19

OUT: for Daisy-Chain20

T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 121

T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 222

ALARM: Logical Port23

1

2

3

5

8

4

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-824M T P D 8 24 M

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

6

7 Innovation Lockable Outlets

Lock Unlock
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36 Outlets IP PDU

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

مشخصات و قابلیت ها
    	)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی
    	)1750x66x84(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی با قابلیت سفارشی سازی	    
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	     بدنه آ
    	IEC60309 و پنج شاخه ) کابل 150 سانتی متری با سایز mm2 4×5 و با قابلیت انتقال جریان 96 آمپر )٣ فاز
    	 380-400V 50/60HZ طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای 30 پریز IEC60320/C-13 با تراکم باال به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت 	    
دارای 6 پریز IEC60320/C-19 مجهز  به سیستم ارت	    
دارای ٣ بانک خروجی، هر بانک دارای 10 پریز IEC60320/C-13 و 2 پریز IEC60320/C-19 با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر از هر بانک	    
دارای ٣ عدد Circuit breaker  32 آمپر، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ	    
    	)IP Based(  به منظور ارتباط با شبكه و امكان مانیتور از راه دور Ethernet دارای پورت
قابلیت مانیتورینگ و کنترل )Switching( هر بانک به طور مجزا 	    
    	)Switching( امكان غیرفعال کردن قابلیت
، جریان، فرکانس، ضریب قدرت، توان اکتیو و توان ظاهری هر بانک 	     اندازه گیری و نمایش ولتاژ
مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان	    
قابلیت مانیتورینگ شرایط محیطی رک )دما، رطوبت، مگنت درب، نشتی آب، حرکت، سنسور اعالم حریق، لرزش و شوک، وضعیت قفل درب 	    

الرم صوتی و بصری( در صورت اتصال سنسور های مربوطه رک، آ
    	)DCIM( قابلیت اتصال به سیستم یكپارچه
 	Modbus/SNMP)v1/v2/v3(/Web Based پشتیبانی سرویس های شبكه 
 	Modbus با پروتكل RS-485 از طریق پورت  Master/Slave امكان اتصال ٩ دستگاه به صورت
    	   Auto Rotate دارای صفحه نمایش با قابلیت چرخش 1٨0 درجه
دارای )RTC)real-time clock به همراه باتری پشتیبان	    
قابلیت روشن شدن خودکار پس از قطع و وصل شدن برق	    
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NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-836BS3 T P D 8 36 BS3

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

Controling Module Introducion

6

Power Input Cable1

2x 16A Circuit Breakers2

Bank Swtiching3

Ultra High Density IEC60320/C-13 Outlets4

IEC60320/C-19 Outlets5

Outlet Bank6

LCD Display7

UP: Selection Button8

DOWN: Selection Button9

Ethernet Port10

OUT for Daisy Chain11

IN for Daisy Chain12

T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 113

T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 214

Sounder/Alarm Port15

Digital Input Port 116

Digital Input Port 217

Digital Input Port 318

Digital Input Port 419

Digital Output Port 120

Digital Output Port 221

Bank Switching Status LED22
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28 Outlets IP PDU

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

IP-Based Metered Switched PDU

مشخصات و قابلیت ها
    	)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی
    	)1440x66x84(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی با قابلیت سفارشی سازی	    
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	     بدنه آ
    	IEC60309 6×3 و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 کابل 150 سانتی متر با سایز
    	 100-240V  50/60HZ طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای 24 پریز IEC60320/C-13 با تراکم باال به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت 	    
دارای 4 پریز IEC60320/C-19 مجهز  به سیستم ارت	    
دارای ٢ بانک خروجی، هر بانک دارای 1٢ پریز IEC60320/C-13 و 2 پریز IEC60320/C-19 با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر بانک	    
دارای ٢ عدد Circuit breaker  16 آمپر، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ	    
    	)IP Based(  به منظور ارتباط با شبكه و امكان مانیتور از راه دور Ethernet دارای پورت
قابلیت مانیتورینگ و کنترل )Switching( هر بانک به طور مجزا 	    
    	)Switching( امكان غیرفعال کردن قابلیت
، جریان، فرکانس، ضریب قدرت، توان اکتیو و توان ظاهری هر بانک 	     اندازه گیری و نمایش ولتاژ
مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان	    
قابلیت مانیتورینگ شرایط محیطی رک )دما، رطوبت، مگنت درب، نشتی آب، حرکت، سنسور اعالم حریق، لرزش و شوک، وضعیت قفل درب 	    

الرم صوتی و بصری( در صورت اتصال سنسور های مربوطه رک، آ
    	)DCIM( قابلیت اتصال به سیستم یكپارچه
 	Modbus/SNMP)v1/v2/v3(/Web Based پشتیبانی سرویس های شبكه 
 	Modbus با پروتكل RS-485 از طریق پورت  Master/Slave امكان اتصال ٩ دستگاه به صورت
    	   Auto Rotate دارای صفحه نمایش با قابلیت چرخش 1٨0 درجه
دارای )RTC)real-time clock به همراه باتری پشتیبان	    
قابلیت روشن شدن خودکار پس از قطع و وصل شدن برق	    
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NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-828BS T P D 8 28 BS

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered Sw

itched PD
U

s

Power Input Cable1

2x 16A Circuit Breakers2

Bank Swtiching3

Ultra High Density IEC60320/C-13 Outlets4

IEC60320/C-19 Outlets5

Outlet Bank6

LCD Display7

UP: Selection Button8

DOWN: Selection Button9

Ethernet Port10

OUT for Daisy Chain11

IN for Daisy Chain12

T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 113

T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 214

Sounder/Alarm Port15

Digital Input Port 116

Digital Input Port 217

Digital Input Port 318

Digital Input Port 419

Digital Output Port 120

Digital Output Port 221

Bank Switching Status LED22

6

Controling Module Introducion
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24 Outlets IP PDU

IP-Based M
etered PD

U
s

IP-Based Metered PDU

مشخصات و قابلیت ها
    	)Zero Unit( طراحی ویژه جهت نصب در رک به صورت عمودی
    	)1690x50x56(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
بدنه فلزی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	    
    	IEC60309 6×3 و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 کابل 150 سانتی متری با سایز
    	 100-240V  50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای 20 پریز IEC60320/C-13 مجهز  به سیستم ارت	    
دارای 4 پریز IEC60320/C-19 مجهز  به سیستم ارت	    
دارای ٢ بانک خروجی، هر بانک دارای 10 پریز IEC60320/C-13 و 2 پریز IEC60320/C-19 با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر بانک	    
دارای ٢ عدد Circuit breaker 16 آمپر Flat Runner، به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه	    
قابلیت اندازه گیری و نمایش ولتاژ هر بانک به طور مجزا	    
قابلیت اندازه گیری و نمایش جریان هر بانک به طور مجزا	    
قابلیت اندازه گیری و نمایش فرکانس هر بانک به طور مجزا	    
قابلیت اندازه گیری و نمایش ضریب قدرت هر بانک به طور مجزا	    
قابلیت اندازه گیری و نمایش توان اکتیو و توان ظاهری PDU هر بانک به طور مجزا	    
دارای ٣ کلید لمسی برای تنظیمات سیستم	    
    	Reset دارای دکمه
مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان	    
دارای پورت خروجی برای ارتباط با هشدار دهنده صوتی و بصری محیطی 	    
امكان اتصال سنسورهای محیطی دما و رطوبت برای اندازه گیری پارامتر های شرایط محیطی	    
پشتیبانی از پروتكل Modbus RTU برای ارتباط دستگاه با بستر شبكه	    
    	Modbus تحت پروتكل RS-485 از طریق پورت Master/Slave امكان اتصال 256 دستگاه به صورت
    	DCIM به شبكه( به منظور نمایش کلیه پارامتر ها برروی بستر شبكه )وب( و ارتباط با سامانه Modbus امكان افزودن ماژول )مبدل
قابلیت تنظیم جهت صفحه نمایش در زمان نصب، بر اساس مسیر ورود کابل از باال یا پایین	    
قابلیت جداشدن برد هوشمند دستگاه بدون قطع شدن برق پریزها	    
قابلیت روشن شدن خودکار پس از قطع و وصل شدن برق	    
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NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-824B T P D 8 24 B

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered PD

U
s

Power Input Cable1

16A Circuit Breakers Bank 12

IEC60320/C-19 Outlets3

IEC60320/C-13 Outlets4

Bank 1 Outlets5

16A Circuit Breakers Bank 26

Bank 2 Outlets7

LCD Display8

RESET Button9

Main Touch Button10

Screen Touch Button11

Select Touch Button12

Scroll Touch Button13

OUT for Daisy Chain14

IN for Daisy Chain15

Digital Output Port 16

Digital Input Port 17

Bracket Kit18

8

10

11
12

15

16

14

9

13

17

18

2

3

4

5

6

7

1
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مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit(طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی
 	)1700x66x44.5(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع
 	IEC60309 و سه شاخۀ ) کابل ٢٧0 سانتی متری با سایز mm2 10×3  و باقابلیت انتقال جریان 63 آمپر )تک فاز
دارای ٣٢ پریز  C-13/ ا IEC60320 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز	 
دارای 6 پریز  C-19/ ا IEC60320 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز برای استفاده در سرورهای تیغه ای	 
پشتیبانی از شدت جریان 63 آمپر	 
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی	 
کارکرد در دمای 0 - 50 درجۀ سانتی گراد	 
سیم کشی یكپارچۀ داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی	 
مجهز به نمایشگر )Segment 7( برای نمایش ولتاژ، شدت جریان، برق و انرژی مصرفی	 
لومینیومی به منظور  استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  بدنۀ آ
 	)IP Based( امكان مانیتور از راه دور براساس پروتكل اینترنت
مجهز به سیستم هشدار افزایش شدت جریان غیرمجاز	 
دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبكه	 
مجهز به سیستم هشدار صوتی 	 
 	SNMP امكان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتكل
 	)IP, Gateway, Subnet Mask, DNS( امكان تنظیم پارامترهای شبكه
، برای باالبردن امنیت	  قابلیت تعریف نام کاربری و رمز عبور
دارای ٢ عدد Circuit breaker   ٣٢ آمپر  به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان برق و اتصال کوتاه به همراه درپوش محافظ	 
امكان تعریف بازۀ میزان جریان مصرفی و ولتاژ کارکرد	 
 	Master/Slave امكان اتصال 5 دستگاه به صورت
تقسیم پریزهای C19 و C13 بر روی دو مسیر مجزا با فیوز مختص خود	 

38 Outlets IP PDU

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-838A T P D 8 38 A

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered PD

U
s

IP-Based Metered PDUs
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مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit(طراحی ویژه به منظور نصب در رک به صورت عمودی
 	)1730x66x44.5(mm)در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع
 	IEC60309 و پنج شاخه ) کابل ٢٧0 سانتی متری با سایز mm2 6×5 و با قابلیت انتقال جریان ٣٢ آمپر )٣ فاز
 دارای ٣٢ پریـــز  C-13/ ا IEC60320 جهـــت ســـهولت کاربـــرد و اشـــغال فضـــای کمتـــر و مجهـــز بـــه سیســـتم ارت بـــا قابلیـــت انتقـــال جریان	 

 10 آمپر از هر پریز
دارای ٨ پریز  C-19/ ا IEC60320 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز  برای استفاده در سرورهای تیغه ای	 
پشتیبانی از شدت جریان ٣٢  آمپر سه فاز  ورودی	 
 	 400V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
دارای پریزهاو قاب ماژوالر کشویی	 
کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد	 
سیم کشی یكپارچه داخلی به منظور کاهش ریسک قطعی	 
مجهز به نمایشگر )Segment 7( برای نمایش ولتاژ، شدت جریان برق و انرژی مصرفی	 
لومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  بدنه آ
 	)IP Based( امكان مانیتور از راه دور براساس پروتكل اینترنت
مجهز به سیستم هشدار افزایش شدت جریان غیرمجاز	 
دارای پورت سریال و Ethernet به منظور ارتباط با شبكه	 
امكان تعریف میزان جریان مصرفی در بازه مورد نظر برای هر فاز	 
 	HTTP/SNMP v1 پشتیبانی سرویس های شبكه
 	SNMP مجهز به سیستم هشدارها از طریق ایمیل یا پروتكل
 	)IP, Gateway, Subnet Mask, DNS( امكان تنظیم پارامترهای شبكه
، برای باالبردن امنیت	  قابلیت تعریف نام کاربری و رمز عبور
دارای ٣ عـــدد Circuit breaker   ٣٢ آمپـــر ســـه فـــاز مســـتقل از یكدیگـــر  به منظـــور محافظت دســـتگاه در برابر نوســـانات جریان برق و 	 

اتصـــال کوتاه بـــه همراه درپـــوش محافظ
 	Master/Slave امكان اتصال 4 دستگاه برای دستیابی به 160 پورت از طریق

40 Outlets IP PDU (Three-Phase)

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-840A3 T P D 8 40 A3

   مشخصات فنی 

IP-Based M
etered PD

U
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42 Outlets IP PDU

IP-Based M
etered PD

U
s

مشخصات و قابلیت ها
 	)Zero Unit(طراحی  ویژه به منظور نصب در رک به طور عمودی 
 	)1830x55x50(mm )در ابعاد )به ترتیب عمق، عرض و ارتفاع 
 	IEC60309 6×5 و با قابلیت انتقال جریان 32 آمپر سه فاز و پنج شاخۀ mm2 کابل ٢٨0 سانتی متری با سایز
دارای 36 پریز C-13/ ا IEC60320 به منظور سهولت کاربرد و اشغال فضای کمتر و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 10 آمپر از هر پریز 	 
دارای 6 پریز C-19/ ا IEC60320 مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان 16 آمپر از هر پریز  برای استفاده در سرورهای تیغه ای	 
پشتیبانی از شدت جریان 32 آمپر سه فاز	 
 	220V~230V -50/60Hz طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
 دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی	 
 کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد 	 
 مجهز به نمایشگر LCD برای نمایش ولتاژ و شدت جریان و توان مصرفی	 
 بدنۀ آلومینیومی به منظور استحكام، زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	 
 دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت	 

 	C-13و C-19 دارای سه مسیر مجزا از هم دیگر با پریزهای
دارای سه عدد فیوز 32 آمپری برای حفاظت در برابر اتصال کوتاه و نوسانات برق	 
تقسیم شدن پاور به سه قسمت مجزا و مستقل از یكدیگر به منظور افزایش ضریب ایمنی	 
 	)IP Based( امكان مشاهده از راه دور بر اساس پروتكل اینترنت 
 مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز	 
 امكان ثبت تاریخچۀ هشدارها و وقایع	 
 دارای پورت سریال و  Ethernet به منظور ارتباط با شبكه	 
 	SNMP امكان ارسال هشدارها از طریق ایمیل یا پروتكل 
 	SNMP)v1/v2/v3(/HTTP/SIMP/SMTP/NTP/Telnet/Optional WiFiپشتیانی سرویس های شبكه 
 	)BMS( قابلیت اتصال به سیستم یكپارچۀ 
الرم یا اعالم از  طریق نمایشگر گرافیكی	  مجهز به سیستم هشدار از طریق آ
امكان تعریف بازۀ دما و رطوبت 	 
 	Master/Slave امكان اتصال 4 دستگاه به صورت  
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8

9

16
11

12
1317

18

19

20
22

21

14

15

10

1

2

3

4

5

6

7

IP-Based M
etered PD

U
s

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 - TPD-842C3 T P D 8 42 C3

   مشخصات فنی 

Power Input Cable1

Circuit Breakers2

Outlets3

IEC60320/C-19 Outlets4

IEC60320/C-13 Outlets5

PDU Controlling Module6

Outlets Group Number7

LCD Display8

RUN Indicator9

Energy Consumption Meter Indicator10

ALARM Indicator11

UP: Selection Button12

DOWN: Selection Button13

CONTROL: Selection Button14

RESET Button15

NET: Port16

SER: Serial Port17

IN: for Daisy-Chain18

OUT: for Daisy-Chain19

T/H 1: Temperature & Humidity Sensor Port 120

T/H 2: Temperature & Humidity Sensor Port 221

ALARM: Logical Port22
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مشخصات و قابلیت ها
در اندازۀ 1٩ اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی	 
 	)483×90×220(mm )2 و در ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضUارتفاع 
 	IEC60309 6×3 و با قابلیت انـتقال جریان ٣٢ آمپر تک فاز و سه شاخۀ mm2 دارای دو عدد کابل 1٨0 سانتی متری 
 دارای 1٢ پریز C-13/ ا IEC60320  و 4 پریز  C-19/ ا IEC60320 به منظور سهولت و قابلیت کارکرد با انواع  دستگاه ها  	 
 مجهز به سیستم ارت، قابلیت انـتقال جریان 10 آمپر از هر پریز C-13 و 16 آمپر از هر پریز C-19 و٣٢ آمپر به صورت کلی	 
 	220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران 
 بدنۀ فلزی برای استحكام بیشتر	 
 مجهز به نمایشگر )Segment 7( برای نمایش ولتاژ و  شدت جریان	 
 مجهز به براکت به منظور نصب بر روی رک	 

 قابلیت تعویض منبع برق A و B به صورت خودکار و دستی در بازۀ زمانی مجاز)حدود 16 میلی ثانیه(	 
 قابلیت مانیتور کردن کل جریان مصرفی	 
 قابلیت مانیتور کردن ولتاژ برق ورودی و خروجی دستگاه	 
 قابلیت کنترلی:	 

 تعویض منابع ورودی دستگاه 	 
 تنظیم بازۀ مورد نظر از لحاظ کل جریان و ولتاژ ورودی	 

 	:  مجهز به سیستم هشدار
 در صورت خارج شدن از بازۀ تعریف شده در جریان و ولتاژ مصرفی	 
 در صورت قطع شدن یكی از منابع ورودی دستگاه	 
 تعویض منابع به صورت خودکار	 
 اطالع رسانی به صورت بوق، فالشر و ایمیل	 

 ذخیره سازی کلیۀ رخدادها	 
 پشتیبانی از پروتكل SNMP در صورت وجود ماژول مربوط	 
 پشتیبانی از پورت ِاترنت مرورگرهای رایج	 
 تنظیمات دستگاه:	 

قفل کردن دستگاه به صورت نرم افزاری و از راه دور	 
تعیین بازۀ ولتاژ	 
تنظیم زمان تعویض منابع ورودی دستگاه	 

Automatic Transfer Switch PDU

Autom
atic Transfer Sw

itch PD
U
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1 2 4 5 6 87 9

14
1210

13

11

3

1 Alarm: The port of buzz and flesh, used to connect to external annunciator 8 RUN: Operation indicator

2 RS-485: Serial communication port, connect the device to local PC 9 NET: Ethernet Port

3 LED screen: Display the current; Voltage; IP address and Hardware version 10 Press to select data: To view power date and information

4 Reset: Rest button 11 Preference indicator of source A

5 Preference: To select the preferred power source 12 Preference indicator of source B

6 Input indicator of source B 13 Input indicator of source A

7 Output indicator of source B 14 Output indicator of source A

NO. Unit P/N TIAM Power Distribution Category Ports Model

1 2 TPD-916M T P D 9 )ATS( 16 M

   مشخصات فنی 

Autom
atic Transfer Sw

itch PD
U
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Monitoring & Controlling Consoles

Data Center Infrastructure Management (DCIM)

84Basic DCIM Console with GSM Module

86Basic DCIM Console with Digital Outputs

88Advanced DCIM Console with GSM Module

90Professional DCIM License-Based Console

94Centralizing DCIM & UPS License-Based Console

96Basic DCIM Console for Rack Monitoring

98Advanced DCIM Console with Persian Web

100Advanced DCIM Console with GSM Module

102Professional Customizing DCIM Console with 
Persian Web

106Battery Monitoring Systems

KVM Switches & Console Drawers

110IP Console Drawers



بـــا توجه به ســـرعت رو به رشـــد صنعت فناوری اطالعـــات در دنیـــا، تقریبًا تمامی 
امور و ارتباطات در ســـازمان ها در بســـتر IT در حال انجام اســـت، رشد روز افزون 
نـــرم افزار های کاربردی ســـازمان ها، حجم بـــاالی اطالعاتی که باید ذخیره ســـازی 
شـــوند، نیـــاز به مرکـــز داده  را در ســـازمان ها بـــه امری حیاتـــی و این مراکـــز را به 
مهم تریـــن مكان هـــای هر ســـازمانی تبدیل کرده اســـت. طبیعی اســـت در صورت 
بـــه وجـــود آمدن مشـــكل در این مراکز، ســـرعت عمـــل در اعالم و اقـــدام موثر از 
اهمیـــت باالیـــی برخوردار اســـت. این امر موجب شـــده اســـت تا عالوه بـــر اتخاذ 
 تدابیـــر پیشـــگیرانه و وجـــود ابزار هـــای نظارتـــی و کنترلـــی تصویـــری و فیزیكی در 
مرکـــز داده،  نیـــاز بـــه ابزارهایـــی با حساســـیت ویـــژه که امـــكان اتصال به ســـایر 
تجهیـــزات حیاتـــی مرکـــز داده  را داشـــته باشـــند،  احســـاس شـــده اســـت تـــا اوًال 
نظـــارت دائمـــی و قابلیـــت ثبـــت رخـــداد در آن وجـــود داشـــته باشـــد و ثانیـــًا در 
صـــورت نیـــاز در ســـریع ترین زمان ممكن از طریق ارســـال هشـــدار بـــه کاربر های 

تعریـــف شـــده در سیســـتم، از وقـــوع خطـــر پیشـــگیری کند.
ایـــن نـــوع سیســـتم ها کـــه بیشـــتر بـــا دیـــدگاه هوشمندســـازی ســـاختمان تهیه 
می شـــوند BMS )Building Management System(m         نـــام دارنـــد و بـــا توجـــه بـــه 
اینكـــه عمدتـــًا بـــرای کل ســـاختمان در نظـــر گرفتـــه می شـــوند، هزینه هـــای مالی 
ســـنگینی را در کنار زمان زیاد جهت مطالعات ســـاختمان مد نظر و سناریونویســـی 

بـــه ســـازمان ها تحمیـــل می کند. 
شناخـــــــت  بـــا  و  موضــــــوع  ایـــــن  اهمیــــــت  بـــه  توجــــــه  بـــا  شـــــرکت  ایـــن 
ســـامانه  عنـــوان  بـــا  محصوالتـــی  داده  مرکـــــز  بـــه  نســــــبت  دقیـــق  فنـــی 
داده فــــیـــزیــــــكی  مرکــــــــز  زیرســـاخــــــــت های  مانیتــوریــــــنــــــگ  و   کنتـــــــرل 
DCIM )Data Center Infrastructure Management(m         را طراحـــی و عرضـــه کـــرده  

اســـت. ایـــن مهـــم باعـــث می شـــود تـــا مدیـــران فنـــاوری اطالعـــات ســـازمان ها 
محصولـــی  کمتـــر،  مراتـــب  بـــه  هزینه هـــای  پرداخـــت  بـــا  و  کوتاه تـــر   زمانـــی  در 
کاربـــردی را کـــه بـــه صورت خـــاص در مرکـــز داده و صنعـــت IT تهیه و ارائه شـــده 
 اســـت، اســـتفاده کننـــد. DCIM، راهـــكار نظـــارت و کنتـــرل بـــر مرکـــز داده و نیـــز
 پارامترهـــای محیطـــی ضـــروری را در قالـــب یک سیســـتم یكپارچه بـــا قابلیت ثبت 
رخداد و ارســـال هشـــدار به کاربران تعریف شـــده در سیســـتم ارائه داده اســـت 

کـــه در ایـــن فصل به شـــرح مشـــخصات فنی ایـــن محصـــوالت می پردازیم.

Easy Solutions for Easy Monitoring

Monitoring & Controlling Consoles

83
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مشخصات و قابلیت ها
امكان مانیتورینگ  پارامترهای شرایط محیطی	 
 	 SMS )Built in GSM Modem( به منظور ارسال هشدارها از طریق  GSM دارای مودم
 	)Dry Contact Sensors( قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی از طریق ورودی دیجیتال
 	)UPS Detect( تک فاز و سه فاز از طریق پورت سریال UPS امكان مانیتورینگ  پارامترهای دستگاه
امكان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یكپارچۀ تحت پروتكل های استاندارد	 
 	HTTPS و SSL،  SSH، SNMP پشتیبانی از پروتكل های ارتباطی رمزگذاری  شده از جمله
پشتیبانی از SNMP Trap برای ارسال هشدار	 
مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه و ارائه گزارش بر روی بستر شبكه	 
امكان گزارش گیری از رویدادها و اتفاقات	 
امكان تعریف سناریوهای بحران	 
امكان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران	 

معرفی سخت افزاری دستگاه
یک پورت Ethernet برای اتصال به شبكه	 
 	UPS برای اتصال به RS-232 یک پورت
یـــک پورت RS422 بـــرای اتصال به سنســـورهای دما و رطوبت و 	 

دیجیتال ورودی های 
 	SMS برای ارسال GSM یک ماژول
 	DC یک ورودی منبع تغذیۀ 1٢ ولت

Basic D
CIM

 Console w
ith GSM

 M
odule

DC Input
for DC Power Supply

RS-232 Port
for UPS Connection

GSM Antenna
GSM Slot, GSM Signal Indicator

Network Port RS422 Port

3 LED Indicators 
P, R, E

پنل کاربری
سنسور دما و رطوبت

LoG تاریخچه وUPS مانیتورینگ  وضعیت

Basic DCIM Console with GSM Module
Data Center Infrastructure Management (DCIM)
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Basic D
CIM

 Console w
ith GSM

 M
odule

   مشخصات سخت افزاری
CPU 32-bit ARM926EJ-S core 300 MHz CPU

RAM 64M byrt SDRAM Flash ROM 128M byte Flash

DC Input 8-15V Power Consumption ≤ 5W

Running Environment

Temperature: 0° C~ 70°C

LED Indicators

Power, Status, Ready,  

LAN 10/100M  

Link/Active
Humidity:10~80%

Other Configuration Real-time system clock Frimware Upgrade Network upgrade

Network Port  10/100Mbps high-speed Ethernet self-adaptive 

Serial Port
IRS232 Port)DB9 type(: connect with UPS  

IRS422 port )RJ45 type(: connect with Temp&Humidi/ aircon infrared component

SNMP MIB Support RFC1213, RFC1628, PPC MIB

Network Portocol TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP, etc.

Encrypted Protocol HTTPS, SSL, SSH, SNMPV3, IPV6

Input )DC( 8-15V Power Consumption ≤ 5W

Running Environment
Temperature: 0° C~ 70°C

LED Indicators
Power, Status, Ready, Lan 10/100M Link/

ActiveHumidity:10~80%

Other Configuration Real-time system clock Frimware Upgrade Network upgrade

System Security
Provide IP based filtering mechanism, system operation, user ID  

Control&management and password protection. 

GSM Modem Frequency: 800/900/1800/1900

Standard Industry standard RS-232/485 port: adopts GSM Phase 2/2+ standard

Others Highest circuit exchange rate 14.4kbps: industry standard RS-232/485 port

Saftye Certificate CEFCC

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-209G1 T D M 2 iDC Mini UPS & Environment Monitoring Console with GSM Alarm Module: 
Support Single Phase UPS, Support 2 Temperature & Humidity Sensor

2 TDM-209G3 T D M 2
iDC Mini UPS & Environment Monitoring Console with GSM Alarm Module: 

Support Three Phase UPS, Support 2 Temperature & Humidity Sensor

Water Leakage 
Detection Module

Network

Inferared
Detection

Module

Door Contact

Smoke

Temp & Humidity 
Module

3G Networks 

3G Networks 
Management

Smart Mobile 
Terminal

E-mail

UPS

           محصوالت سخت افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Type Model

1 TDM-TMP-0 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor )with OLED Display( 0

2 TDM-DRS-0 T D M iDC Door Magnet Sensor 0

3 TDM-SMK-0 T D M iDC Smoke Sensor 0

4 TDM-SWM-0 T D M iDC Switching Value Transmitter 0

5 TDM-IRS-0 T D M iDC Infrared Sensor 0

6 TDM-NLS-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Detector 0

7 TDM-NLC5-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M 0
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Basic DCIM Console with Digital Outputs

مشخصات و قابلیت ها
امكان مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی 	 
امكان مانیتورینگ دما و رطوبت 2 فضای جداگانه	 
 	) قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی از طریق ورودی های دیجیتال )4 سنسور
ژیرصوتی بصری و فن های خارجی	  قابلیت ارسال فرمان On/Off برای آ
 	)Communication Protocol( تک فاز و سه فاز با ارائه سند پروتكل ارتباطی  UPS امكان مانیتورینگ پارامترهای دستگاه های
 	Bypass جریان، وضعیت ، امكان مانیتورینگ اطالعات پایۀ UPS از جمله ولتاژ
 	TDM-612C امكان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یكپارچۀ دستگاه
 	)IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
سازگار با برندهای تجاری گوناگون	 
 	  TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT-DNS پشتیبانی از پروتكل های استاندارد شبكه
 	   SNMP MIB )RFC1628, XPPC( پشتیبانی از استاندارد نسخۀ 2 از
 	DHCP پشتیبانی از
امكان گزارش گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه های زمانی مختلف	 
امكان تعریف سناریوهای بحران	 
امكان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران	 

Inferared
Detection

Module

Door Contact Smoke
Water Leakage 

Detection Module
Sound-Light 

Module

Temp & Humidity 
Module

Temp & Humidity 
Module

Air Condition
Smart Controller

UPS

Router

Network

Email

UPS Monitoring
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معرفی سخت افزاری دستگاه
 	 UPS برای اتصال به دستگاه RS-232 دارای  پورت
دارای 4 پورت Dry Contact به منظور ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال 	 
دارای 2 پورت خروجی به منظور ارسال فرمان قطع و وصل	 
دارای 1 پورت شبكۀ Ethernet به منظور ارسال گزارش اطالعات	 
 	DC یک ورودی منبع تغذیۀ 12 ولت

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-213D1 T D M 2 iDC Basic UPS & Environment Monitoring Console with Digital Output 
Ports,  Support Single Phase UPS

2 TDM-213D3 T D M 2
iDC Basic UPS & Environment Monitoring Console with Digital 

Output Ports,  Support Three Phase UPS

RS422/485 Port
2 RS-232 Serial Ports )1 for UPS Communication, 

1 for Parameter Configuration( 
4 Channels of Photoelectricisolation Dry Contact 
Input, 2 Channels of Photoelectricisolation Relay 

Output

3 LED Indicators: Power, Run, Status

   مشخصات سخت افزاری

CPU 32-bit ARM RISC-based 50 MHz CPU

Network Port 100/10Mbps high-speed Ethernet self-adaptive

RAM 16M byte SDRAM Flash ROM 4M byte Flash

Serial Port
2 RS-232 high-speed asynchronous serial port;1 RS-232 asynchronous serial port for UPS communication;1 for parameter configuration

1 RS485/422 port for extension of intelligent temperature and humidity detection module and air condition infrared control

Browser Support
4 channels of photoelectric isolation dry contact input

2 channels of photoelectric isolation relay remote control output

Output Control Support Internet Explorer, Netscape or other compatible browser

SNMP MIB MIB-II )RFC1213, RFC1315, RFC1316(, PPC MIB, RFC1628 MIB

Network Protocol TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP, etc.

LED Indicator Power, Status, Ready, LAN 100/10M Link/Active

Input Power )DC( 8Volt ~ 15Volt Power Consumption ≤5W

Running Environment Humidity: %85 ~ 10 Other Configuration Real-time system clock

Multiple Languages Chinese, English, also support OEM to other languages

Hardware Program Update Network upgrade Safety Certificate
       

Ethernet Unit

Basic D
CIM

 Console w
ith D

igital O
utputs

           محصوالت سخت افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Type Model

1 TDM-TMP-0 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor )with OLED Display( 0

2 TDM-DRS-0 T D M iDC Door Magnet Sensor 0

3 TDM-SMK-0 T D M iDC Smoke Sensor 0

4 TDM-SWM-0 T D M iDC Switching Value Transmitter 0

5 TDM-IRS-0 T D M iDC Infrared Sensor 0

6 TDM-NLS-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Detector 0

7 TDM-NLC5-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M 0



M
onitoring &

 Controlling Consoles - D
CIM

88

مشخصات و قابلیت ها
 امكان مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی 	 
 امكان مانیتورینگ دما و رطوبت 20 فضای جداگانه	 
 قابلیت ارتباط با انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی	 
 	)Communication Protocol( تک فاز  و سه فاز با ارائه سند پروتكل ارتباطی UPS امكان مانیتورینگ پارامترهای دستگاه های 
 طراحی ماژوالر 	 
 یكپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار  	 
 	)IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه 
 سازگار با برندهای تجاری گوناگون	 
 	  TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT-DNS پشتیبانی از پروتكل های استاندارد شبكه 
 	SNMP MIB )RFC1213, RFC1628, PPCMIB(Bپشتیبانی از استاندارد 
 	SMS برای ارسال هشدار GSM پشتیبانی از ماژول 
 	SSH و Telnet امكان مدیریت و کنترل تحت ساختار 
 امكان گزارش گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه های زمانی مختلف	 
 امكان تعریف سناریوهای بحران	 
 امكان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران	 
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   مشخصات سخت افزاری

CPU 32-bit ARM926EJ-S core 300 MHz high speed processor)CPU(

RAM 64Mbyte SDRAM Flash ROM 128M byte and Flash

Network Interface 100/10Mbps high speed Ethernet self adaptive

Device Ports

1 RS-232 asynchronous serial port;
1 RS-422/485 add on port

16 Digit input terminals )5-0V TTL level(;
8 Analog input terminals )5 ~ 0V linear level(;

5 Digit output terminals )12VDC / 1A(.

Browser Support Internet Explore, Netscape or compatible browsers.

SNMP MIB Support MIBII )RFC1213, RFC1315, RFC1316(RFC1628, PPC MIB

Network Protocol TCP/IP, UDP, SNMP, Telnet, SNTP, HTTP, SMTP, DHCP, DNS, TFTP, ARP, ICMP, PPP,etc.

LED Indicators PW, M-PW, RUN, DEV, PPP, IPP, WEBS, SNMP, EXT, MODEM, LAN 10/ 1 00M Link/Active

Input Power 240-220V

Frequency 50Hz Power Consumption ≤ 12W

Operating Environment Temperature:70~0 Humidity:%85~10 Software Upgrade Software Upgrade

Other Configuration Real time system clock synchronization

Languages Chinese/English, support OEM other languages

System Security Provided filtering mechanism based on IP , and system operation, control
and management of the user ID and password protection.

Safety Certificate CE, FCC        

معرفی سخت  افزاری دستگاه
 	 UPS برای اتصال به دستگاه RS-232 دارای پورت
 دارای 1 پورت ترکیبی RS-232/RS-485 برای ارتباط با دستگاه های هوشمند مانند سیستم سرمایش	 
 دارای 4 پورت جداگانۀ RS-485-A برای ارتباط با تجهیزات تحت پروتكل MODBUS )سنسورهای دما و رطوبت(	 
 دارای 16 پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال 	 
 دارای 8 پورت ورودی آنالوگ برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال 	 
 دارای 6 پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل	 
 دارای 1 پورت شبكه به منظور ارسال گزارش اطالعات	 
 دارای 1 پورت ورودی برق 	 
 	SMS )Optional( 3 و ارسالG به منظور برقراری ارتباط  GSM مجهز به مودم 
 	1U و ارتفاع  )Standard 19“(مجهز به براکت های فلزی برای نصب بر روی رک 
 دارای بدنۀ فلزی به منظور استحكام بیشتر	 
 مجهز به کلید قطع و وصل مرکزی	 

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-320A1 T D M 3 iDC Intermediate Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console and 
Built-in GSM Alarm Module: Support Single Phase UPS

2 TDM-320A3 T D M 3
iDC Intermediate Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console 

and Built-in GSM Alarm Module: Support Three Phase UPS

           محصوالت سخت افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Type Model

1 TDM-GAS-3 T D M iDC Explosion-Proof  H2 Gas Detector 3

2 TDM-TMP-0 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor )with OLED Display( 0

3 TDM-DRS-0 T D M iDC Door Magnet Sensor 0

4 TDM-SMK-0 T D M iDC Smoke Sensor 0

5 TDM-SWM-0 T D M iDC Switching Value Transmitter 0

6 TDM-IRS-0 T D M iDC Infrared Sensor 0

7 TDM-NLS-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Detector 0

8 TDM-NLC5-0 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Cable 5M 0

Advanced D
CIM

 Console w
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 M
odule
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Professional D
CIM

 License-Based Console

مشخصات و قابلیت ها
مانیتورینگ  تمامی کمیت های سیستم توزیع انرژی الكتریكی 	 
مانیتورینگ تمامی کمیت های سیستم سرمایشی 	 
مانیتورینگ پارامترهای شرایط محیطی  مرکز داده	 
مانیتورینگ وضعیت نشتی آب بصورت نقطه ای و نواری	 
مانیتورینگ دما و رطوبت تا 63 فضای جداگانه	 
مانیتورینگ پارامترهای دستگاه های UPS تک فاز و سه فاز  	 
مانیتورینگ انواع سنسورهای ایمنی و امنیتی	 
مانیتورینگ تجهیزات هوشمند با ارائۀ سند پروتكل ارتباطی )Communication Protocol( مربوط به دستگاه	 
طراحی ماژوالر	 
یكپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار	 
 	)IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
ر داخلی برای عملكرد مداوم دستگاه در زمان قطع برق	  ژ دارای باتری شار
سازگار با برندهای تجاری گوناگون	 
مانیتورینگ وضعیت  مرکز داده از طریق App موبایل و تبلت	 
 	)Multi License( دارای مجوزهای نرم افزاری مختلف جهت ارتباط با سایر سیستم ها
امكان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یكپارچۀ تحت پروتكل های استاندارد	 
 	  TCP/IP-UDP-SNMP-Telnet-SNTP-HTTP-SMT/DNS پشتیبانی از پروتكل های استاندارد شبكه
 	 SNMP MIB )RFC 1213, RFC 1628, PPC MIB(پشتیبانی از استاندارد
امكان گزارش گیری از رویدادها و اتفاقات در بازه های زمانی مختلف	 
 	SSH و Telnet امكان مدیریت و کنترل از راه دور تحت ساختار
استفاده از ساختار سه بعدی برای نمایش اطالعات کلیۀ  زیرساخت های مرکز داده	 
امكان مانیتورینگ  سیستم کنترل تردد به منظور نشان دادن وضعیت َدر ها	 
 	 SMS امكان ارسال هشدارها از طریق خطوط تلفن، ایمیل و
امكان برنامه ریزی ساعت کارکرد سیستم	 

Professional DCIM License-Based Console



M
onitoring &

 Controlling Consoles - D
CIM

91

Professional D
CIM

 License-Based Console

3G Networks 

3G Networks 
Management

Precision Genrator

Inferared
Detection

Module

Door Contact

Water Leakage 
Detection Module

Temp & Humidity 
Module

Smart Air Condition 
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Smart Mobile 
Terminal

Smoke

Precision
Air Condition

Precision Power

AC Input AC Input

NetworkE-mail

UPS

3

2

5 6

8 9 10 11 12 13 14 15

16

741

1 19 Inch 1U Rack Mounted Design 9 ON/OFF Switch

2 SD Card & SIM Card Slot 10 4 Channels of Relay Output Terminals

3 2 USB Ports 11 8 Channels of Dry Contact Signal Inputs

4 LCD Display 12 8 Smart 485 Ports )Support to Connecr Smart Device and Smart Sensors(

5 6 LED Indicator Lamps: S1, S2, RUN, Power, Error, Connect 13 2 RS-232 / RS-485 Composite Ports

6 4 Buttons 14 Output indicator of source A

7 System Switch 15 2 Ethernet Ports

8 Dual AC power Input 16 Antenna SMS or 3G
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Professional D
CIM

 License-Based Console

8 Smart RS-485 Ports 
)Support to Connect Smart Device 

and Smart Sensors(

2 RS-232
Signal Ports

8 Channels of Dry 
Conntact 

Signal Inputs

4 Channels of
Relay Outputs

Terminals
ON/OFF SwitchDual AC Power Input

System Switch
Anntena 

SMS or 3G

2 RS-232 / RS-485
Composite Ports

4 ButtonsLED Indicator Lamps:
S1, S2, RUN, Power, Error, Connect

LCD DisplayUSB Port
2 Port Front

USB Port
2 Port Rear

SD Card & 
SIM Card 

Slot

معرفی سخت افزاری دستگاه
 	API و UPS برای ارتباط با سایر دستگاه های RS-232 دارای ٢ پورت
دارای ٢ پورت ترکیبی RS-232/RS-485 برای ارتباط با دستگاه های هوشمند مانند سیستم سرمایش  یا واحد توزیع انرژی الكتریكی	 
دارای 4 پورت جداگانۀ RS-485-B برای ارتباط با تجهیزات صنعتی )دستگاه دیزل ژنراتور، دستگاه اندازه گیری پارامترهای سه فاز  تابلو برق(	 
دارای 4 پـــورت جداگانـــۀ RS-485-A بـــرای ارتبـــاط بـــا تجهیزات تحت پروتـــكل MODBUS  )سنســـورهای دما و رطوبت، ماژولـــی برای کنترل واحد ســـرمایش از راه 	 

، مـــاژول مانیتورینگ وضعیـــت کلیدهای قدرت( دور
دارای ٢ پورت شبكۀ جداگانه برای افزایش امنیت و اطمینان نسبت به انتقال اطالعات	 
دارای ٨ پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال	 
دارای 4 پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل	 
دارای ٢ پورت ورودی برق برای اتصال ٢ فیدر برق جداگانه	 
 	SMS 3 و  ارسالG به منظور برقراری ارتباط  GSM مجهز به مودم
دارای ٢ پورت USB به منظور ارسال گزارش هشدار	 
دارای درگاه کارت SD برای افزایش ظرفیت حافظه 	 
 	1U و ارتفاع  )Standard 19“(مجهز به براکت های فلزی برای نصب بر روی رک
دارای بدنه فلزی به منظور استحكام بیشتر	 
مجهز به کلید قطع و وصل مرکزی	 
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Professional D
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NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Licenses Description Model

1 TDM-UP1-4 T D M iDC UPS Monitoring License, Supports Single phase UPS 4

2 TDM-UP3-4 T D M iDC UPS Monitoring License, Supports Three phase UPS 4

3 TDM-PPL-4 T D M iDC Precision Power Distribution Unit Monitoring License 4

4 TDM-PDL-4 T D M iDC Smart Power Distribution Unit Monitoring License 4

5 TDM-PSL-4 T D M iDC Smart Power Distribution Unit Circuit Breaker Monitoring  License 4

6 TDM-BML-4 T D M iDC  Valve-Regulated Lead-Acid )VRLA( Battery Monitoring License 4

7 TDM-PGL-4 T D M iDC Precision Diesel Generator Monitoring License 4

8 TDM-DGL-4 T D M iDC Diesel Generator Monitoring License 4

9 TDM-PAL-4 T D M iDC Precision Air-Condition Monitoring License 4

10 TDM-ARL-4 T D M iDC General/Split Air-Condition Monitoring License 4

11 TDM-THL-4 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor Extension License 4

12 TDM-LLL-4 T D M iDC Locating Water Leakage Monitoring License 4

13 TDM-CML-4 T D M iDC CCTV Monitoring License 4

14 TDM-ACL-4 T D M iDC Access Control Monitoring License 4

15 TDM-APL-4 T D M iDC Android Application License 4

   مجوز های نرم افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Ports Model Description

1 TDM-428M T D M 4 28 M
iDC Advanced Rack-Mounted Monitoring & Controlling Console with Backup 

Battery and Built-in GSM Alarm Module

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-ARC-4 T D M iDC General Air-Condition Infrared Component 4

2 TDM-TMP-4 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor )with OLED Display( 4

3 TDM-SMK-4 T D M iDC Smoke Sensor )with RJ11 Converter( 4

4 TDM-IRS-4 T D M iDC Infrared Motion Detection Sensor )with RJ11 Converter( 4

5 TDM-DRS-4 T D M iDC Door Magnet Sensor )with RJ11 Converter( 4

6 TDM-SWM-4 T D M iDC Digital Current Transmitter Sensor )with RJ11 Converter( 4

7 TDM-NLS-4 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Sensor )with RJ11 Converter( 4

8 TDM-NLC5-4 T D M iDC Non-Locating Water Leakage Cable )5M( 4

9 TDM-LLS-4 T D M iDC Locating Water Leakage Sensor 4

10 TDM-LLC-4 T D M iDC Locating Water Leakage Cable 4

11 TDM-EM1-4 T D M iDC Digital Single Phase Electricity Power Meter 4

12 TDM-EM3-4 T D M iDC Digital Three Phase Electricity Power Meter 4

13 TDM-PES-4 T D M iDC Smart Power Distribution Unit Circuit Breaker Monitoring Module )with RJ45 Converter( 4

14 TDM-SND -4 T D M iDC Sound & Flasher Alarm Module 4

15 TDM-HDR-4 T D M iDC Hard Disk Recorder )8 POE( 4

16 TDM-DGM-4 T D M iDC Diesel Generator Controller, with Fuel Sensor )Mechanical Type( 4

17 TDM-DGE-4 T D M iDC Diesel Generator Fuel Module )Electronic Type( 4

18 TDM-HDE-4 T D M iDC Monitor-Class Hard Disk )2TB( 4

19 TDM-ACM-4 T D M iDC Access Controller )2 doors WEB Controller( 4

20 TDM-LCD-4 T D M iDC Industrial Class HMI )10 inch( 4

   محصوالت سخت افزاری مرتبط
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Centralizing DCIM & UPS License-Based Console

Centralizing D
CIM

 &
 U

PS License-Based Console

مشخصات و قابلیت ها
مدیریت مرکزی پارامترهای زیرساخت فیزیكی مرکزداده	 
ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر  شبكه 	 
امكان نظارت و مدیریت متمرکز  تا 5000 سایت 	 
 	UPS امكان مانیتورینگ وضعیت باتری های دستگاه
امكان نظارت و مدیریت قدرتمند بدون وقفه	 
امكان نمایش کلیۀ اطالعات بر روی نمودار و گراف های استاندارد	 
امكان استفاده از ساختار سه بعدی به منظور نمایش اطالعات کلیۀ زیرساخت های مرکز داده	 
طراحی ماژوالر	 
یكپارچه سازی نرم افزار و سخت افزار	 
سازگار با برندهای تجاری گوناگون	 
دارای مجوزهای نرم افزاری مختلف برای ارتباط با سایر سیستم ها	 
ژیر صوتی و بصری	  امكان ارسال هشدارها از طریق ایمیل، SMS و آ
امكان ارتباط با سایر تجهیزات مرکزدادۀ تحت پروتكل های استاندارد	 
قابلیت اضافه کردن مودم GSM داخلی 	 
 	SQL پایگاه داده( با فرمت( Database قابلیت گزارش
امكان گزارش گیری از اطالعات با فرمت txt و فایل های استاندارد	 
امكان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی 	 
امكان تعریف سناریوهای بحران	 

UPSPrecision Generator
Precision

Air Condition

Smart Mobile 
Terminal

GSM

Router
Network

WiFi
Sound-Light 

Module
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معرفی سخت  افزاری دستگاه
 	Ethernet دارای یک پورت شبكه
 	)GSM دارای 2 پورت سریال مجزا برای ارتباط با تجهیزات هشدار )آژیر صوتی و مودم
دارای پورت VGA  برای نمایش اطالعات بر روی نمایشگر به صورت مجزا	 
دارای پورت PS/2 برای اتصال به ماوس و کیبورد	 
 	220V ACدارای پورت ورودی برق
دارای پورت ورودی بدنه فلزی به منظور استحكام بیشتر 	 

 	1U و ارتفاع  )Standard 19“(مجهز به براکت های فلزی برای نصب بر روی رک 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-612C T D M 6
iDC Advanced Centralized Management Server Console for Unified Monitoring of Multiple 

Sites

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Licenses Description Model

1 TDM-LIC-6 T D M iDC Advanced Centralized Management License )Per Device( 6

   مجوز های نرم افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-B02-6 T D M iDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature 
of Single Battery )Range:1.6V-2.6V( 6

2 TDM-B12-6 T D M iDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature 
of Single Battery )Range:4.8V-15.6V( 6

3 TDM-GSM -6 T D M iDC Centralized Management GSM Module 6

4 TDM-SLC-6 T D M iDC Local Sound & Flasher Alarm Module 6

5 TDM-BSM -6 T D M iDC Battery String SOC Monitoring Device )with a Hall Effect Sensor( 6

6 TDM-CS50-6 T D M iDC Hall Effect Sensor )Rated input: 50A( 6

7 TDM-CS500-6 T D M iDC Hall Effect Sensor )Rated input: 500A( 6

8 TDM-BPS-6 T D M iDC Power Supply )220Vac to 24Vdc Power Source( 6

9 TDM-BCM-6 T D M iDC Battery Monitoring Gateway with  Built-in Web View 6

   محصوالت سخت افزاری مرتبط
Centralizing D

CIM
 &

 U
PS License-Based Console

ی    مشخصات سخت افزار
Mainboard 32-bit ARM926EJ-S core 300 MHz high speed processor)CPU(

Device 1×3.5” Device bays )2.5” Device bays compatible(

Refrigeration 2×40mm double ball-bearing fans

Power Supply ATX 200W AC220V

Front I/O Ports
1×Power button 1×Power LED 6×USB SBC interface:

2 serial port1×Reset button 1×HDD LED 2×COM

Extension Port 1 PCI extension port Material SECC

Running Environment Temperature: 0°C ~ 50°C
Color Black

Safety Certificate Humidity: 10 ~ 90%

Safety Certificate CE, FCC        

PS/2 Keyboard
 port

Power Input Port

RS-232 
Port

Parallel Port

VGA Video USB Port

Ethernet Port 
)for network 
connection(

Audio Output 
Port / Audio 
Input Port
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مشخصات و قابلیت ها

ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر  شبكه و سامانۀ بومی	  
مانیتورینگ وضعیت نشتی آب به صورت نقطه ای و نواری 	  
مانیتورینگ سیستم اعالم و اطفای حریق 	  
امكان ارتباط یكپارچه با نرم افزارهای جامع مانیتورینگ	  
امكان اتصال هشداردهنده های صوتی و بصری	  
  	)IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
دارای مودم GSM داخلی با قابلیت پوشش ٢ اوپراتور همراه مجزا	  
  	 ModBus RTU, ModBus TCP/IP, SNMP Trap, SNMP V1, V2C , گزارش برروی پروتكل های
امكان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی 	  
امكان تعریف سناریوهای بحران	  
پشتیبانی از زبان فارسی	  
امكان نمایش نمودار منحنی از وضعیت سنسور ها	  

Basic DCIM Console for Rack Monitoring

Basic D
CIM

 Console for R
ack M

onitoring
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Inferared
Detection

Module

Smoke

معرفی سخت افزار
دارای پورت آنتن GSM و ٢ ورودی مجزا برای سیم کارت 	  
دارای  نمایشگر LED برای وضعیت خاموش و روشن دستگاه 	  
دارای 2  پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت بهمراه سنسورهای مربوطه	  
دارای 4  پورت Dry Contact جهت ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال )سنسور نشتی آب، سنسور دود، سنسور درب، سنسور حرکت(	  
دارای 4 پورت خروجی جهت ارسال فرمان قطع و وصل )2 پورت رله ای، 2 پورت ترانزیستوری(	  
دارای 1 پورت شبكه Ethernet جهت گزارش اطالعات بر روی بستر شبكه – تحت وب	  
دارای پورت RS-485 برای اتصال به یک دستگاه ولتمتر دیجیتال )جهت اندازه گیری برق ورودی رک یا اتاق سرور و نمایش توان مصرفی( 	  

Temp & Humidity 
Module

Sound-Light 
Module

DC IN
8~30V

Smart Mobile 
Terminal

NetworkE-mail

3G Networks 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-T2M-8 T D M 8 Basic DCIM Console for Rack Monitoring

   مشخصات فنی 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-TMP-8 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor 8

2 TDM-DRS-8 T D M iDC Door Magnet Sensor 8

3 TDM-IRS-8 T D M iDC Infrared Motion Detection Sensor 8

4 TDM-SMK-8 T D M iDC Smoke Sensor 8

5 TDM-LGH-8 T D M iDC Flasher Alarm Module 8

6 TDM-SND-8 T D M iDC Sound & Flasher Alarm Module 8

   محصوالت سخت افزاری مرتبط

Basic D
CIM

 Console for R
ack M

onitoring

Door Contact
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Advanced D
CIM

 Console w
ith Persian W

eb

مشخصات و قابلیت ها
ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر  شبكه و سامانۀ بومی	  
مانیتورینگ تمامی کمیت های سیستم توزیع انرژی الكتریكی	  
مانیتورینگ کمیت های سیستم سرمایشی	  
مانیتورینگ وضعیت نشتی آب به صورت نقطه ای و نواری 	  
مانیتورینگ سیستم اعالم و اطفای حریق 	  
امكان ارتباط یكپارچه با نرم افزارهای جامع مانیتورینگ	  
امكان ارسال هشدارهای ورود غیرمجاز مطابق با سناریوهای تعریف شده	  
امكان یكپارچه سازی با سیستم روشنایی	  
امكان اتصال هشداردهنده های صوتی و بصری	  
  	 )IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
امكان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یكپارچه تحت پروتكل های استاندارد	  
امكان اضافه کردن نمایشگر محلی	  
دارای مودم GSM داخلی با قابلیت پوشش ٢ اوپراتور همراه مجزا	  
امكان گزارش گیری از اطالعات با فرمت txt و فایل های استاندارد	  
امكان اندازه گیری جریان ها و ولتاژهای ورودی دستگاه	  
  	 ModBus, TCP/IP, SNMP V1 گزارش برروی پروتكل های
امكان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی 	  
امكان تعریف سناریوهای بحران	  
پشتیبانی از زبان فارسی	  

Advanced DCIM Console with Persian Web
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معرفی سخت افزار
دارای پورت آنتن GSM و ٢ ورودی مجزا برای سیم کارت	  
دارای  نمایشگر LED برای پورت های ورودی و خروجی 	  
دارای 4  پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت	  
دارای 4  پورت Dry Contact برای ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال 	  
دارای 4 پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل	  
دارای 1 پورت شبكۀ Ethernet برای گزارش اطالعات	  
دارای ٢ پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه گیری جریان	  
دارای ٢ پورت ورودی برق مجزا	  
دارای پورت RS-485 برای اتصال به واحد سرمایش	  

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-830N T D M 8

iDC Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console 
with 4 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 6 Digital Inputs for Door Magnet Sensor, 

Leakage Sensor, 2 Relay Outputs, 2 Power Meters, RS-485 Port, Rack Mounted- TCP/IP,SN-
MP, Modbus Protocols with Persian Web

   مشخصات فنی 

Advanced D
CIM

 Console w
ith Persian W

eb

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-T1M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 

8

2 TDM-T2M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 8

3 TDM-TMP-8 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor 8

4 TDM-DRS-8 T D M iDC Door Magnet Sensor 8

5 TDM-IRS-8 T D M iDC Infrared Motion Detection Sensor 8

6 TDM-SMK-8 T D M iDC Smoke Sensor 8

7 TDM-MUL-8 T D M iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor 8

8 TDM-VIB-8 T D M iDC Vibration Sensor 8

9 TDM-AIR-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System 8

10 TDM-PCM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

11 TDM-GEN-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

12 TDM-PMM-8 T D M iDC 3 Phase Power Measurement Module 8

13 TDM-PRM-8 T D M iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22  AC Inputs )220V( 8

14 TDM-PAS-8 T D M iDC Particulate Matter Sensor 8

15 TDM-AQS-8 T D M iDC Air Quality Sensor )O2 , CO2( 8

16 TDM-LGH-8 T D M iDC Flasher Alarm Module 8

17 TDM-SND-8 T D M iDC Sound & Flasher Alarm Module 8

18 TDM-GSM-8 T D M iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem 8

19 TDM-RGM-8 T D M iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem 8

20 TDM-EXT-8 T D M iDC Touch Exit Button for Access Control System 8

21 TDM-H07-8 T D M iDC 7” HMI  - Full Touch Screen 8

22 TDM-IOM-8 T D M iDC Input/ Output  Module )8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs( 8

23 TDM-CDM-8 T D M iDC Digital Current Transmitter Sensor 8

24 TDM-TEM-8 T D M iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs 8

25 TDM-UBM-8 T D M iDC UPS Battery Manager 8

26 TDM-MRM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1  
Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O 8

27 TDM-KCR-8 T D M iDC Keypad & Card Reader )Install on Rack or Wall( 8

28 TDM-MAG-8 T D M Door Magnetic Lock 8

   محصوالت سخت افزاری مرتبط

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Licenses Description Model

1 TDM-SFT-8 T D M iDC Integrated Control and Monitoring Software )DCIM(: Multi-Protocol Support with Persian Web 
Dashboard

8

2 TDM-UPS-8 T D M iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License 8

3 TDM-LIC-8 T D M iDC General Development License via Standard Protocol 8

4 TDM-GSL-8 T D M iDC General License for Monitoring SNMP Device )PDU( 8

5 TDM-GBL-8 T D M iDC General License for Monitoring BACNET Protocol 8

6 TDM-ACL-8 T D M iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol 8

7 TDM-CML-8 T D M iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol )RTSP( 8

   مجوز های نرم افزاری مرتبط 
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Advanced D
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 Console w
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مشخصات و قابلیت ها
ایجاد بستر امن مانیتورینگ تحت بستر  شبكه و سامانۀ بومی	  
مانیتورینگ تمامی کمیت های سیستم توزیع انرژی الكتریكی	  
مانیتورینگ کمیت های سیستم سرمایشی	  
مانیتورینگ وضعیت نشتی آب به صورت نقطه ای و نواری 	  
مانیتورینگ سیستم اعالم و اطفای حریق 	  
امكان ارتباط یكپارچه با نرم افزارهای جامع مانیتورینگ	  
امكان یكپارچه سازی با سیستم روشنایی	  
امكان اتصال هشداردهنده های صوتی و بصری	  
  	)IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
امكان اضافه کردن نمایشگر محلی	  
دارای مودم GSM داخلی با قابلیت پوشش ٢ اوپراتور همراه مجزا	  
امكان گزارش گیری از اطالعات با فرمت txt و فایل های استاندارد	  
امكان اندازه گیری جریان ها و ولتاژهای ورودی دستگاه	  
  	 ModBus, TCP/IP, SNMP Trap, SNMP V1, V2C گزارش برروی پروتكل های
امكان تعریف سناریوهای مختلف از طریق شروط منطقی 	  
امكان تعریف سناریوهای بحران	  
پشتیبانی از زبان فارسی	  

Advanced DCIM Console with GSM Module
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معرفی سخت افزار
دارای پورت آنتن GSM و 2 ورودی مجزا برای سیم کارت 	  
دارای  نمایشگر LED برای پورت های ورودی و خروجی 	  
دارای 4  پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت به همراه سنسورهای مربوطه	  
دارای 6  پورت Dry Contact جهت ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال )سنسور نشتی آب، سنسور دود، سنسور درب، سنسور حرکت(	  
  	) ژیر دارای 5 پورت خروجی جهت ارسال فرمان قطع و وصل )2 پورت رله ای، 2 پورت ترانزیستوری، 1 پورت 12 ولت مجزا برای آ
دارای 1 پورت شبكه Ethernet جهت گزارش اطالعات بر روی بستر شبكه تحت وب	  
  	 )CT( دارای 2 پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه گیری جریان
  	220V AC دارای 2 پورت ورودی برق مجزا
دارای پورت RS-485 برای اتصال به یک دستگاه ولت متر دیجیتال )جهت اندازه گیری برق ورودی مرکز داده و نمایش توان مصرفی سایت( و اتصال به چهار 	  

دستگاه In-Row سرمایش شرکت تیام شبكه و پیاده سازی بر روی وب
ثبت گزارش و رویدادها  به مدت سه ماه حافظه داخلی	  

Advanced D
CIM

 Console w
ith GSM

 M
odule

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-T1M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 

8

2 TDM-T2M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 8

3 TDM-TMP-8 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor 8

4 TDM-DRS-8 T D M iDC Door Magnet Sensor 8

5 TDM-IRS-8 T D M iDC Infrared Motion Detection Sensor 8

6 TDM-SMK-8 T D M iDC Smoke Sensor 8

7 TDM-MUL-8 T D M iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor 8

8 TDM-VIB-8 T D M iDC Vibration Sensor 8

9 TDM-AIR-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System 8

10 TDM-PCM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

11 TDM-GEN-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

12 TDM-PMM-8 T D M iDC 3 Phase Power Measurement Module 8

13 TDM-PRM-8 T D M iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22  AC Inputs )220V( 8

14 TDM-PAS-8 T D M iDC Particulate Matter Sensor 8

15 TDM-AQS-8 T D M iDC Air Quality Sensor )O2 , CO2( 8

16 TDM-LGH-8 T D M iDC Flasher Alarm Module 8

17 TDM-SND-8 T D M iDC Sound & Flasher Alarm Module 8

18 TDM-GSM-8 T D M iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem 8

19 TDM-RGM-8 T D M iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem 8

20 TDM-EXT-8 T D M iDC Touch Exit Button for Access Control System 8

21 TDM-H07-8 T D M iDC 7” HMI  - Full Touch Screen 8

22 TDM-IOM-8 T D M iDC Input/ Output  Module )8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs( 8

23 TDM-CDM-8 T D M iDC Digital Current Transmitter Sensor 8

24 TDM-TEM-8 T D M iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs 8

25 TDM-UBM-8 T D M iDC UPS Battery Manager 8

26 TDM-MRM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1  
Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O 8

27 TDM-KCR-8 T D M iDC Keypad & Card Reader )Install on Rack or Wall( 8

28 TDM-MAG-8 T D M Door Magnetic Lock 8

   محصوالت سخت افزاری مرتبط

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Licenses Description Model

1 TDM-SFT-8 T D M iDC Integrated Control and Monitoring Software )DCIM(: Multi-Protocol Support with Persian Web 
Dashboard

8

2 TDM-UPS-8 T D M iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License 8

3 TDM-LIC-8 T D M iDC General Development License via Standard Protocol 8

4 TDM-GSL-8 T D M iDC General License for Monitoring SNMP Device )PDU( 8

5 TDM-GBL-8 T D M iDC General License for Monitoring BACNET Protocol 8

6 TDM-ACL-8 T D M iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol 8

7 TDM-CML-8 T D M iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol )RTSP( 8

   مجوز های نرم افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-830G T D M 8

iDC Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console 
with 4 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 6 Digital Inputs for Door Magnet Sensor, 

Leakage Sensor, 2 Relay Outputs, GSM Module, 2 Power Meters, RS-485 Port, Rack 
Mounted- TCP/IP, SNMP,  Modbus Protocols with Persian Web

   مشخصات فنی 
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مشخصات و قابلیت ها

ایجاد بستر  امن مانیتورینگ تحت بستر  شبكۀ و سامانۀ بومی 	 
مانیتورینگ تمامی کمیت های سیستم  توزیع انرژی الكتریكی	 
مانیتورینگ کمیت های واحدهای خارجی سیستم سرمایشی 	 
مانیتورینگ کمیت های واحدهای داخلی سیستم سرمایشی	 
مانیتورینگ وضعیت نشتی آب به صورت نقطه ای و نواری 	 
 	Zone مانیتورینگ سیستم اعالم و اطفای حریق به تفكیک
مانیتورینگ پارامترهای سیستم های هشدار دهندۀ صوتی  	 
امكان ارتباط یكپارچه با سیستم دوربین مداربسته	 
امكان ارتباط یكپارچه با سیستم کنترل تردد	 
امكان ارسال هشدارهای ورود غیر مجاز مطابق با سناریوهای تعریف شده	 
مانیتورینگ پارامترهای دستگاه های UPS  تک فاز و سهفاز	 
مانیتورینگ پارامترهای دستگاه دیزل ژنراتور	 
مانیتورینگ وضعیت تمامی کلیدهای توزیع انرژی الكتریكی موجود در تابلو برق به صورت ساختار SLD موجود	 
مانیتورینگ سایر  تجهیزات بر  روی بستر  امن SNMP مانند ماژول های توزیع برق و ATS ها	 
 	LV و MV مانند پست های فشار برق Modbus مانیتورینگ سایر  تجهیزات بر  روی بستر صنعتی
 	SNMP و Modbus مانیتورینگ سایر  تجهیزات بر  روی پروتكل های
امكان یكپارچه سازی با سیستم روشنایی	 
امكان کنترل برق ورودی و ارسال فرمان های ESD و EPO  به منظور قطع برق در شرایط اضطراری	 
طراحی ماژوالر	 
قابلیت ارتقاء و توسعۀ نرم افزار و سخت افزار  با توجه به نیازهای بهره بردار سیستم	 
قابلیت اتصال نمایشگرهای صنعتی لمسی)HMI( در ابعاد گوناگون	 
اســـتفاده از ســـاختارهایی نظیر Power Usage Effectiveness( PUE(  وDCEP )Data Center Energy Productivity( بر روی نرم افزار مرکزی به منظور پایش 	 

و مدیریت تـــوان مصرفی در مرکز داده
امكان استفاده از شماره گیرهای خودکار به منظور ارسال گزارش از عملكرد سیستم کنترل و مانیتورینگ	 

Professional Customizing DCIM Console with Persian Web
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امكان اتصال هشدار دهنده های صوتی و بصری	 
 	 )IP Based( مدیریت و کنترل دستگاه تحت شبكه
امكان ارتباط با سامانه های مانیتورینگ یكپارچۀ تحت پروتكل های استاندارد	 
 	DHCP امكان استفاده از ساختار
امكان تشخیص سریع وقوع خطا در عملكرد سیستم	 
امكان گزارش گیری از اطالعات با فرمت txt و فایل های استاندارد از طریق نرم افزار مرکزی	 
 	ModBus, TCP/IP,  SNMP V1 گزارش برروی پروتكل های
امكان بهینه سازی ساختار نرم افزار با توجه به نیازهای بهره بردار سیستم	 
پشتیبانی از زبان فارسی	 

امكان تعریف سناریو های مختلف از طریق شروط منطقی 	 
امكان تعریف سناریوهای بحران	 
امكان تعریف سطوح دسترسی مختلف برای تمامی کاربران	 
استفاده از ساختار سه بعدی به منظور نمایش اطالعات کلیۀ  زیرساخت های مرکز داده بر روی نرم افزار	 
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Precision

Air Condition

HMI Monitoring 

Modem

Modbus

UPS

Precision Generator

WiFi

GSM

Door ContactWater Leakage 
Detection Module

Smoke
12V DC Outputs Temp & Humidity 

Module
Inferared
Detection

Module

SmokeTemp & Humidity 
Module

TCP/IP

TCP/IP

Local Area Network

معرفی سخت افزاری دستگاه
دارای  نمایشگر LED برای پورت های ورودی و خروجی 	  
دارای ٨  پورت ورودی برای سنسورهای دما و رطوبت	  
دارای 1٢  پورت Dry Contact به منظور ارتباط با انواع سنسورهای دیجیتال 	  
دارای 5 پورت خروجی برای ارسال فرمان قطع و وصل	  
دارای 1 پورت شبكۀ Ethernet برای گزارش اطالعات	  
دارای ٢ پورت ورودی مجزا برای سنسور اندازه گیری جریان	  
دارای ٢ پورت ورودی برق مجزا	  
دارای پورت RS-485 برای اتصال به واحد سرمایش	  
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NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Licenses Description Model

1 TDM-SFT-8 T D M iDC Integrated Control and Monitoring Software )DCIM(: Multi-Protocol Support with Persian Web 
Dashboard

8

2 TDM-UPS-8 T D M iDC UPS Monitoring via SNMP Protocol License 8

3 TDM-LIC-8 T D M iDC General Development License via Standard Protocol 8

4 TDM-GSL-8 T D M iDC General License for Monitoring SNMP Device )PDU( 8

5 TDM-GBL-8 T D M iDC General License for Monitoring BACNET Protocol 8

6 TDM-ACL-8 T D M iDC Interface License for Access Control System Monitoring by Standard Protocol 8

7 TDM-CML-8 T D M iDC Interface License for CCTV System Monitoring by Standard Protocol )RTSP( 8

   مجوز های نرم افزاری مرتبط 

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Category Description

1 TDM-840N T D M 8

iDC Professional Micro-Based Monitoring & Controlling Console: Monitoring & Controlling Console 
with 8 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 12 Digital Inputs  for Door Magnet Sensor, Leakage 

Sensor, 4 Relay Outputs, GSM Module,  RS-485 Port, Rack Mounted- TCP/IP,SNMP, Modbus Protocols 
with Persian Web

   مشخصات فنی 
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NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-T1M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 1 Temperature & Humidity Sensor Input, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 

8

2 TDM-T2M-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module with 2 Temperature & Humidity Sensor Inputs, 4 Digital Inputs, 1 Relay 
Output 8

3 TDM-TMP-8 T D M iDC Temperature & Humidity Sensor 8

4 TDM-DRS-8 T D M iDC Door Magnet Sensor 8

5 TDM-IRS-8 T D M iDC Infrared Motion Detection Sensor 8

6 TDM-SMK-8 T D M iDC Smoke Sensor 8

7 TDM-MUL-8 T D M iDC Integrated Heat & Smoke Detection Sensor 8

8 TDM-VIB-8 T D M iDC Vibration Sensor 8

9 TDM-AIR-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Cooling System 8

10 TDM-PCM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Power Distribution Panel )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

11 TDM-GEN-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Smart Diesel Generator )Modbus to TCP/IP, UDP Protocol( 8

12 TDM-PMM-8 T D M iDC 3 Phase Power Measurement Module 8

13 TDM-PRM-8 T D M iDC Smart Power Distribution Cabinet Circuit Breakers Monitoring - 22  AC Inputs )220V( 8

14 TDM-PAS-8 T D M iDC Particulate Matter Sensor 8

15 TDM-AQS-8 T D M iDC Air Quality Sensor )O2 , CO2( 8

16 TDM-LGH-8 T D M iDC Flasher Alarm Module 8

17 TDM-SND-8 T D M iDC Sound & Flasher Alarm Module 8

18 TDM-GSM-8 T D M iDC Rack-Mounted IP-Based GSM Modem 8

19 TDM-RGM-8 T D M iDC Rail-Mounted RS-485 GSM Modem 8

20 TDM-EXT-8 T D M iDC Touch Exit Button for Access Control System 8

21 TDM-H07-8 T D M iDC 7” HMI  - Full Touch Screen 8

22 TDM-IOM-8 T D M iDC Input/ Output  Module )8 Digital Inputs & 4 Digital Relay Outputs( 8

23 TDM-CDM-8 T D M iDC Digital Current Transmitter Sensor 8

24 TDM-TEM-8 T D M iDC Temperature & Humidity Extension Module - 6 Temperature & Humidity Sensor Inputs 8

25 TDM-UBM-8 T D M iDC UPS Battery Manager 8

26 TDM-MRM-8 T D M iDC Monitoring & Controlling Module for Racks: Supports Keypad & Card Reader Module, Supports 1  
Temperature Humidity Sensor & 4 Digital I/O 8

27 TDM-KCR-8 T D M iDC Keypad & Card Reader )Install on Rack or Wall( 8

28 TDM-MAG-8 T D M Door Magnetic Lock 8

   محصوالت سخت افزاری مرتبط
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مشخصات و قابلیت ها
امكان مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی سلول باتری بر روی بستر شبكه 	  
مانیتورینگ ولتاژ دو سر باتری	  
مانیتورینگ میزان دمای بدنه باتری	  
مانیتورینگ میزان امپدانس داخلی سلول باتری	  
متعادل کردن )باالنس( مصرف بار بر روی باتری ها جهت افزایش طول عمر باتری	  
مانیتورینگ میزان جریان خط باتری ها	  
مانیتورینگ مقدار ولتاژ دو سر خط باتری ها	  
  	12V 2 وV قابلیت اتصال به هر دو نسل باتری های رنج
قابلیت مانیتورینگ 1٢0 سلول باتری بر روی یک خط	  
محاسبه SOC و SOH رای هر باتری و خط باتری ها	  
قابلیت آدرس پذیری به ازای هر ماژول مانیتورینگ وضعیت باتری	  
پشتیبانی از اندازه گیری دما و رطوبت محیطی	  
ژ باتری	   بررسی وضعیت شارژ و دشار
  	MODBUS برای ارتباط ،RS-485 4 پورت
٢ پورت شبكه، به منظور انتقال اطالعات و هشدارها به سرور ابری	  
وب سرور داخلی، نمایش اطالعات روی صفحه وب	  
  	)PDF ،JPG ،XLS( پشتیبانی از فایل ها با فرمت های استاندارد
آنالیز نمودار زمان واقعی و تاریخچه برای عمر باتری	  
مدیریت هشدار و گزارش ها به صورت دائمی  )1٢ ماهه(	  

TDM-BCM-6

TDM-B02-6 TDM-B12-6 TDM-BSM-6

   مشخصات سخت افزاری
Hardware
CPU ARM Cortex A8 800 MHz Memory 512MB RAM, 512MB Flash and 8GB TF Memory Card,

Operation System Embedded Linux Communications 4RS485 Serial Ports, 2 Ethernet Port  )10/100M(

Display LCD with High Resolution Power Supply DC 18V ~ 36V

Others
Weight 650g Opration Temprature -15 ° C ~ +55 °C

Dimension 90mmx94mmx68mm Opration Humidity 10%~95% non-condensing

Power Consumption <5W Safety Standard CE   

Battery M
onitoring System

s

Battery Monitoring Systems
UPS Battery Monitoring Systems
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TDM-B02/TDM-B12-6

Max. 4 String
Max. 120x4=480 Batteries

B1-60 B1-59 B1-58 B1-2 B1-1
DCIM-600 UPS

TDM-BCM-6
Ethernet LAN

Cloud Database

Integrate to DCIM SystemBuild in Web View

Switch

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-BCM-6 T D M iDC Battery Monitoring Gateway with  Built-in Web View 6

2 TDM-B02-6 T D M iiDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature of Single 
Battery )Range:1.6V-2.6V( 6

3 TDM-B12-6 T D M
iDC Battery Monitoring Device for Measuring Voltage, Internal Resistance, Internal Temperature of Single 

Battery )Range:4.8V-15.6V(
6

4 TDM-BSM-6 T D M iDC Battery String SOC Monitoring Device )with a Hall Effect Sensor( 6

   محصوالت سخت افزاری مرتبط
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مشخصات و قابلیت ها
 امكان مانیتورینگ تمامی پارامترهای حیاتی سلول باتری بر روی بستر شبكه 	  
 مانیتورینگ ولتاژ دو سر باتری	  
 مانیتورینگ میزان دمای بدنه باتری	  
 متعادل کردن )باالنس( مصرف بار بر روی باتری ها جهت افزایش طول عمر باتری	  
 مانیتورینگ میزان جریان خط باتری ها	  
 مانیتورینگ مقدار ولتاژ دو سر خط باتری ها	  
 قابلیت اتصال به هر دو نسل باتری های رنج  ٢ ولت و 1٢ ولت	  
 قابلیت مانیتورینگ 1٢0 سلول باتری بر روی یک خط	  
 محاسبه SOC و SOH برای هر باتری و خط باتری ها	  
 قابلیت آدرس پذیری به ازای هر ماژول مانیتورینگ وضعیت باتری	  
 پشتیبانی از اندازه گیری دما و رطوبت محیطی	  
ژ باتری	    بررسی وضعیت شارژ و دشار
  	MODBUS برای ارتباط ،RS-485 دارای پورت 
 دارای پورت شبكه، به منظور انتقال اطالعات و هشدارها بر روی شبكۀ مانیتورینگ و نمایش اطالعات روی صفحه وب	  
 قابلیت ارائه گزارش با فرمت های استاندارد 	  

   مشخصات سخت افزاری
Hardware
CPU Memory

Operation System Communications

Display Power Supply

Others

Weight Opration Temprature

Dimension Opration Humidity

Power Consumption Safety Standard CE   

TDM-BMG-8 TDM-BCM-8 TDM-BVM-8
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NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Accessories Description Model

1 TDM-BVM-8 T D M iDC UPS Battery Monitoring Device for Measuring DC Voltage, Internal Temperature of Single Battery 
)Range:4.8V-15.6V( 8

2 TDM-BCM-8 T D M iDC UPS Line Current - CT to Measure DC Current - Hall Effect Sensor - )Rated input: 150A( 8

   محصوالت سخت افزاری مرتبط

NO. P/N TIAM Data Center Monitoring Description Model

1 TDM-BMG-8 T D M iDC UPS Battery Package Monitoring Gateway with  Built-in Web View 
RS.485 Port,  TCP/IP,SNMP, Modbus Protocol with Persian and English Web 8

   مشخصات فنی

Build in Web View

Cloud Database

Ethernet LAN

Max. 4 String
Max. 120x4=480 Batteries

B1-60 B1-59 B1-58 B1-2 B1-1

TDM-BMG-8

Switch
UPS

Battery M
onitoring System

s TDM-BCM-8

TDM-BVM-8
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KVM کنسول دراور  و سوئیچ
افزایش روز افزون اســـتفادۀ کاربران از خدمات کامپیوتری، ســـازمان های بزرگ 
و کوچک را به ســـمت ارائۀ انواع ســـرویس های الكترونیكی ســـوق داده اســـت 
و ایـــن امـــر موجـــب افزایـــش تعـــداد ســـرورها در مرکـــز داده و اتاق های ســـرور 
ســـازمان ها شـــده اســـت. به منظور انجام تنظیمات مختلف بر روی این تجهیزات 
 KVM Switch  وصرفه جویـــی در فضـــای رک، بـــا اســـتفاده از کنســـول دراور  و 

می توان چندین سرور  و یا کامپیوتر  را کنترل کرد.

مشخصات عمومی کنسول دراورها
، دارای نمایشـــگر، صفحـــه کلید و ماوس لمســـی اســـت و فضای  کنســـول دراور
صفحه کلیـــد،  دراورهـــا،  کنســـول  در  می کنـــد.  اشـــغال  رک  در  را  یونیـــت  یـــک 
، و مـــاوس روی ریـــل کشـــویی نصب می شـــوند و می تـــوان زمانی که  نمایشـــگر
به آن ها نیاز نیســـت همچون کشـــو، آن هـــا را به فضای داخـــل رک حرکت داد.

KVM مشخصات عمومی
ســـوییچ KVM، شـــامل تعدادی پورت اســـت که این تعداد از  ٨، 16 و ... متغیر 
 RJ45 اســـت و پورت هـــای موجـــود بر روی این نوع ســـوییچ ها از دو نـــوع پورت

و پورت ســـریال تشـــكیل شده اند.
فضای  از  یونیت  یک  تنها  و  است  دراور  کنسول  یک  از  بخشی   KVM سوییچ 
این  به  بیشتری  سرور  تعداد  اتصال  به  نیاز  صورت  در  می کند.  اشغال  را  رک 
دستگاه، امكان به کارگیری سوییچ های KVM از نوع Stackable )قابل اتصال 

( نیز وجود دارد. به یكدیگر

iRACK انواع کنسول دراورهای
کنســـول دراورهای iRACK در دو ســـاختار تک ریل یكپارچه و دو ریل ماژوالر، طراحی 
و تولیـــد شـــده اند و به منظـــور توانمند کـــردن مدیران فنـــاوری اطالعـــات از  طریق 

دسترســـی از  راه دور و کنترل شـــبكه از ماژول IP پشـــتیبانی می کنند.

دستگیره مخفی

KVM Switches & Console Drawers

IP امکان اتصال ماژول
ایـــن مـــاژول بـــر  روی انـــواع KVMهـــای MASTER قابل اتصال اســـت و بـــا بهره گیری 
از  ایـــن قابلیـــت، امكان ارتباط از  راه دور از طریق بســـتر شـــبكه امكان پذیر می شـــود. 
چنانچه نیاز باشـــد که ســـرورها از راه دور کنترل شـــوند، با اســـتفاده از ســـوییچ های 
KVM نـــوع IP Based نیـــز  می تـــوان ســـرورها را توســـط پروتـــكل اینترنت کنتـــرل کرد. 

ســـیگنال های ســـوییچ KVM از طریـــق یک اتصـــال اترنت بـــه برنامه کنســـول راه دور 
منتقل می شـــوند. دسترســـی به بیشـــتر  تجهیزات راه دور، یـــا KVM over IP  اکنون با 

اســـتفاده از یـــک مرورگر  وب صـــورت می پذیرد.

i+ و  i دارای 2 ریل کشویی در مدل های
وجـــه تشـــابه کنســـول دراورهای iRACK در دو مـــدل i  و +i  ایـــن اســـت کـــه هر  دو 
مـــدل مجهز به دو ریل هســـتند یـــک ریل برای صفحه کلیـــد و یک ریل مجـــزا نیز برای 
نمایشـــگر، ســـاخته شـــده اســـت کـــه در این مـــدل بـــا حرکـــت دادن صفحه کلید به 
ســـمت داخـــل و بـــاز نگه داشـــتن مانیتور ، می تـــوان حتی با بســـته بـــودن در  رک نیز 

کنتـــرل پرداخت. به 

:)CAT-5 KVM Receiver( R-Box و CAT-5 امکان اتصال ماژول
 بـــا اســـتفاده از مـــاژول CAT-5 و R-Box افزایـــش فاصلـــۀ ارتباطـــی بـــا کنســـول تـــا 

٣05 متر  امكان پذیر  است.

:)Virtual Media( SS Option  قابلیت
بـــا اســـتفاده از ایـــن گزینـــه می تـــوان امـــكان بـــه اشـــتراک گذاری فایل هـــا را بـــرای 
ســـرورها فراهم کـــرد. در دســـتگاه هایی که مجهز به ماژول IP هســـتند، با اســـتفاده 
از فعالســـازی ایـــن گزینه، اشـــتراک گذاری فایل ها، نصـــب از راه دور، و ذخیرۀ فایل ها 

بر روی ســـرورها امكان پذیر اســـت.

کنسول دراور های تیــام شبـــکه در یک نگاه

Model Rail Display Size
)Inch( Number of KVM Outlets Port Type IPM Support User Interface

TCD-708

Single

17”
8

Serial
HDDB-15

PS/2

TCD-908 19”

TCD-716 17”
16

TCD-916 19”

TCD-708i

Dual

17”
8

Serial
HDDB-15

PS/2

TCD-908i 19”

TCD-716i 17”
16

TCD-916i 19”

TCD-708i+ 17”
8

Ethernet
)RJ45( T-Dongel

TCD-908i+ 19”

TCD-716i+ 17”
16

TCD-916i+ 19”
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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 

IP Console D
raw

er
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سیستم های سرمایشی
این شـــرکت،متخصص در ارائه راهكارهای سرمایشـــی تجهیـــزات فناوری اطالعات 
و بـــه عنوان اولیـــن تولیدکننـــدۀ سیســـتم های نوین سرمایشـــی مراکـــز داده در 
ایـــران )In-Rack, Side Air Flow, In-Row, In-Room Cooling System(، بـــا تامین 
سیســـتم های سرمایشـــی موثر، کم مصرف و دوســـتدار محیط زیســـت، راهكارهای 
تطبیق پذیـــر، قابـــل اعتمـــاد و مطابـــق بـــا نیازهای مشـــتریان ارائـــه می کند. نصب 
،  از  و راه انـــدازی آســـان و خدمات گســـتردۀ پس از فـــروش سیســـتم های مذکور

مزایـــای این مجموعه محســـوب می شـــود.
محصـــوالت سرمایشـــی مرکـــز دادۀ این شـــرکت بـــا برنـــد تجـــاری iCOOL تولید 

می شـــوند.
مراحل تولید و ارائه سیستم های سرمایشی به شرح زیر است:

طراحی و مهندسی
 	CFD تحلیـــل  و  عــــــــددی  حـــــــل  روش هــــــــای  جــدیــــــدترین  از   بهره گیـــــــری 

)Computational Fluid Dynamics( در مدل ســـازی و طراحـــی حرارتی و 
مرکز داده سرمایشی 

و 	  مطبـــوع  تهویـــۀ  نرم افزارهـــای  کارآمدتریـــن  و  جدیدتریـــن  از  بهره گیـــری 
سرمایشـــی سیســـتم های  طراحـــی  بـــرای  سرمایشـــی 

بهره گیری از آزمایش های مختلف برای تحلیل کارکرد سیستم سرمایشی 	 
تحلیل، بررسی و مشاوره با رویكرد کاهش هزینه و افزایش بازده انرژی 	 
طراحی، تســـت و تولید کلیۀ محصوالت سرمایشـــی توســـط متخصصـــان متبحر  و 	 

نخبۀ ایرانی در این شـــرکت
استفاده از تخصص و تجربۀ مهندسان شرکت Johnson Controls کانادا	 

خدمات 
فروش تجهیزات سرمایشی در سراسر ایران	 
اجرای سیستم های سرمایشی مرکز داده 	 
پشتیبانی از سیستم های سرمایشی مرکز داده 	 
تامین قطعات سیستم های سرمایشی 	 
خدمات پس از فروش گسترده	 
مجهز به آزمایشگاه تخصصی برای تست سیستم های سرمایشی مرکز داده	 

Intelligent Cooling by iCOOL
Cooling Systems
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با توجه به کارکرد ٢4 ســـاعتۀ تجهیـــزات گرمازای IT در مرکز داده، توصیه می شـــود 
به منظـــور  تامیـــن ســـرمایش مـــورد نیاز، ضمـــن همسان ســـازی مســـیرهای جریان 
هوای ســـرد و گرم، راهكار مشـــخصی برای توزیع هوای ســـرد و جمع آوری هوای گرم 

در نظر گرفته شـــود.
بـــه طـــور کلی ســـه راهكار زیـــر  به منظـــور  کنتـــرل دمـــا دریک مرکـــز داده اســـتفاده 

می شـــود:
 	Room-Oriented

 	Row-Oriented

 	Rack-Oriented

 )Room-Oriented( اولیـــن راهـــكار سرمایشـــی مرکـــز داده، راهكار مبتنـــی بـــر اتـــاق
اســـت. در ایـــن راهـــكار واحـــد CRAC و یـــا Computer Room Air Conditioner به 
 ،)Row-Oriented( کل اتـــاق اختصـــاص داده می شـــود. در راهكار مبتنـــی بر ردیـــف

Room-Oriented Row-Oriented Rack-Oriented

مناسب با نوع  مرکز دادهنوع راهکار

Room-Oriented
مبتنی بر  اتاق

قدیمی با ظرفیت پایین

جدید با ظرفیت متوسط و باال

جدید با ظرفیت متوسط و باال

تداخل هوای گرم و سرد

جداسازی هوای گرم و سرد از 
طریق تشكیل راهرو

تمرکز گردش هوای درون رک

هزینۀ پایین نصب	 

نداشـتـن وابـسـتـگـی به ابعاد اتاق	 
بهره وری باال 	 
پخش یكسان برودت در ارتفاع 	 
عــدم وابستــگی کارکـــرد سیــستم های 	 

سرمایشی به یكدیگر
ظـــرفیت 	  تــمــام  از  بـهیــنــه  استــفــادۀ 

دستگاه 
امكان فراهم کردن سطح افزونگی 	 
مقرون به صرفه	 

بهره وری باال 	 
امـكـان پـیـاده سـازی در فـضـاهـای محدود	 
 نداشتن وابستگی به ابعاد اتاق	 

وابستگی به ابعاد اتاق 	 
 بهره وری پایین 	 
آشـــفــــتــــه	  هـــوای  جـــــــریان  رژیم   دارای 

 )Turbulence(

وجـــود جریــان هـــــای Re-circulation و 	 
Bypass Air

وابستگی به ایجاد راهروی سرد یا گرم	 

پیش بینی سطح افزونگی	 

Row-Oriented
مبتنی بر  راهرو

Rack-Oriented
مبتنی بر  رک

معایبمزایاالگوی گردش هوا

Cooling Solutions

وظیفۀ اصلی سیســـتم ســـرمایش، تولید ســـرما و توزیـــع آن برای اســـتفادۀ تجهیزات 
اســـت. در بخش اول یعنی تولید ســـرما، هر ســـه راهكار مشابه هســـتند. به عبارتی، 
مقدار ســـرمایی کـــه تولید می کننـــد برابر با مقـــدار گرمایی اســـت که در اتاق توســـط 
تجهیـــزات تولید می شـــود. در بخـــش دوم، یعنی توزیع هوای ســـرد تولید شـــده، هر 
یک از ســـه راهكار دارای روش های منحصر به فردی برای توزیع هوای ســـرد هســـتند. 

در تصاویـــر  زیر می تـــوان تفاوت های میان ســـه راهكار را مشـــاهده کرد :

 واحـــد CRAC  بـــه هـــر ردیـــف اختصـــاص مـــی یابـــد و در راهـــكار مبتنـــی بـــر رک 
)Rack-Oriented(، واحـــد CRAC به هر رک اختصاص می یابد. مقایســـۀ ســـه راهكار 

سرمایشـــی در جدول زیر ارائه شده است:

Cooling Solutions



Cooling System
s

115

 )Flooded( غیرمتمرکز
در راهـــكار Flooded سیســـتم توزیـــع یـــا بازگشـــتی بـــدون هیچ گونه داکت کشـــی 	 

خاصـــی، جریـــان هـــوا را توزیع و یـــا جمـــع آوری می کند.

 )Locally Ducted( نیمه متمرکز
در راهـــكار Locally Ducted جریـــان هوا از طریق داکت در نزدیكی راهروی ســـرد یا 	 

گرم، متناســـب با سیســـتم توزیع یا بازگشـــتی، توزیع یا جمع آوری می شود.

Cooling Solutions

 )Fully Ducted( متمرکز
در راهـــكار  Fully Ducted سیســـتم توزیـــع و جمع آوری به طور مســـتقیم، از طریق 	 

یـــک مســـیر بســـته از راهروی گـــرم یا ســـرد، جریان هـــوا را توزیـــع و یا جمـــع آوری 
. می کند

هـــر یـــک از روش های مذکـــور می تواند به صـــورت ترکیبی در سیســـتم توزیع و یا 
جمع آوری اســـتفاده شـــود. به این ترتیـــب ٩ روش مختلف ایجاد خواهد شـــد. در 

شـــكل زیر می توان ایـــن روش های ترکیبی را مشـــاهده کرد :

روش های توزیع
مكانیزم سیستم سرمایشی در مرکز  داده با ظرفیت باال، به صورت توزیعی و بازگشتی است. برای هر مكانیزم، سه روش اصلی نیز  وجود دارد:
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Cooling Technologies (فناوری های سرمایشی) 

)Chilled Water( سیستم آب سرد
در ایـــن سیســـتم چرخـــۀ مبـــرد در سیســـتم DX به جـــای خنک کردن مســـتقیم 	   

هـــوای محیـــط داخل، در یـــک مبدل حرارتی پوســـتۀ لولـــه ای، آب را خنک می کند 
و ســـپس آب ســـرد توســـط یک پمپ به واحدهای داخلی فرســـتاده می شـــود. 
ایـــن آب ســـرد در یـــک مبـــدل حرارتی با هـــوای محیط داخـــل ،  به انتقـــال حرارت 

می پـــردازد و هـــوای محیط را خنـــک می کند.
در ایـــن فرآینـــد دمـــای هوا کاهـــش و دمای آب ســـرد افزایـــش می یابـــد و آب گرم 

)Chiller( واحد خارجی
قابل استفاده برای کلیۀ سیستم های In-Rack ،In-Row ،Side Air Flow و In-Room با ظرفیت های مختلف	   

توان نامی : متناسب با مجموع توان واحدهای داخلی	 

Cooling Technologies

خـــود پیشـــنهادی  سرمایشـــی  راهكارهـــای  تمامـــی  در  شـــبكه  تیـــام   شـــرکت 
 )In-Room و In-Rack، In-Row، Side Air Flow( بســـته به نیاز مشـــتری از دو نوع 

فناوری سرمایشـــی بهره می گیرد:
 	)Direct Expansion( سیستم انبساط مستقیم 
 	)Chilled Water( سیستم آب سرد 

)Direct Expansion( سیستم انبساط مستقیم
ایـــن فناوری که در مصارف خانگی به سیســـتم ســـرمایش گازی شـــهرت دارد، 
بـــا اســـتفاده از یـــک گاز مبرد به عنوان مادۀ واســـط انتقال حـــرارت، حرارت محیط 
داخلـــی را جـــذب می کنـــد و بـــه محیـــط خارجی انتقـــال می دهـــد. واحـــد داخلی 
سیســـتم DX از یـــک مكانیـــزم کاهـــش فشـــار و یک مبـــدل حرارتی موســـوم به 
اواپراتور )Evaporator( تشـــكیل شـــده اســـت. در مكانیزم کاهش فشـــار، فشار 
مایـــع مبرد به شـــدت افـــت می کند و مایع آمادۀ تبخیر می شـــود. ســـپس مایع 
بـــا فشـــار کـــم وارد اواپراتور شـــده و با جـــذب گرمای محیـــط داخلـــی، در فرآیند 

گرماگیـــر تبخیر، به گاز تبدیل می شـــود. پـــس از این مرحله گاز مبـــرد به واحد خارجی 
می یابد. انتقال 

 )Condenser( واحـــد خارجی از کمپرســـور و یک مبدل حرارتی موســـوم به کندانســـور
تشـــكیل شـــده اســـت. گاز مبرد در ابتدا وارد کمپرســـور شـــده و فشـــار آن به شدت 
افزایـــش می یابـــد و آماده تقطیر می شـــود. ســـپس گاز با فشـــار باال وارد کندانســـور 
شده و با دفع گرما به محیط خارجی در فرآیند گرماده میعان، به مایع تبدیل و مجدد 

بـــه واحد داخلی منتقل می شـــود.
در  ایـــن سیســـتم، چرخش گاز مبرد به صـــورت یک چرخه تكرار  می شـــود و گاز مبرد، 
حـــرارت موجـــود در محیـــط داخلـــی را جـــذب و بـــه محیط خارجـــی انتقـــال می دهد. با 
توجـــه بـــه این که از انبســـاط مادۀ مبرد به طور مســـتقیم اســـتفاده می شـــود و الزم 
اســـت این ماده تمام مسیر  بین واحد خارجی و داخلی را طی کند، محدودیت طول 
مســـیر وجود دارد. در این سیســـتم حداکثر فاصلۀ عمودی بین واحد داخلی و واحد 

خارجـــی، 15 متـــر و حداکثر فاصلۀ افقی بیـــن این دو واحد 25 متر اســـت.

می شود.ســـپس  آب گرم  مجدد به مبدل پوســـتۀ لوله ای باز می گـــردد و طی انتقال 
حـــرارت با مبرد، خنک می شـــود.

در ایـــن سیســـتم، با تعریف مادۀ واســـط خنک کننـــده )آب(، امكان اســـتفاده از پمپ 
فراهـــم آمـــده اســـت و محدودیت اختـــالف طول و ارتفاع مســـیر بین واحـــد داخلی و 

واحد خارجـــی از  بین رفته اســـت. 

واحد خارجی سیستم سرمایشی DX - ظرفیت 5 تن تبرید
قابل استفاده برای کلیۀ سیستم های In-Rack ،In-Row، Side Air Flow و In-Room با ظرفیت 5 تن تبرید   	
توان نامی: 21 کیلو وات   	
شرایط طراحی:ta = 42 ° C  )محیط(؛ tc = 50 ° C   )کندانسینگ(   	
: )به ترتیب عرض، طول، ارتفاع( 160×89×120 سانتی متر   	 ابعاد کندانسور
فن: دو دستگاه فن محوری 450 وات   	
دور فن: 1300 دور در دقیقه   	
	   Scroll نوع کمپرسور: سه فاز
جریان مصرفی کمپرسور: 8.7 آمپر سه فاز   	
توان الكتریكی مصرفی: 6000 وات   	
کنترل فشار گاز سیستم  بمنظور تثبیت فشار کندانسور در شرایط دمایی متفاوت کل سال   	
وزن سیستم: 261 کیلوگرم   	

 ویژگی ها  کندانسور 
طراحی کویل با ضریب انتقال حرارت باال   	
مناسب برای لوله کشی از باال و پایین سیستم سرمایش   	
سیستم کنترل فشار   	
فن های کندانسور دور  متغیر   	
	   PLC  سیستم کنترلی
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In-Rack ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به طرفین	 
طراحی ویژه به منظور هدایت هوای سرد به داخل رک و جمع آوری هوای گرم از داخل رک	 
کولر صنعتی با کاربری تمام وقت )٢4×٧(	 
عایق بندی لوله های مسی به منظور کاهش اتالف حرارت	 
مجهز به دو پنل بازشو با زبانه های کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی	 
سیستم پرتاب هوای رادیال برای هدایت هوا در راستای شعاعی فن )محور r در مختصات قطبی(	 
کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن	 
سیستم Drain برای تخلیۀ آب تقطیر اواپراتور	 
طراحی مطابق با سیستم برق ایران	 
بدنۀ فلزی جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک	 

In-R
ack Cooling System

s

در سیستم سرمایشـــی In-Rack، واحدهای خنک کننده در بین رک ها یا در کنار آن ها 
قـــرار می گیرنـــد و بـــا هدایت هـــوای ســـرد از طرفین به داخـــل رک های کنـــاری، باعث 

تعدیل دمای هوا می شـــوند.
در ایـــن ســـاز و کار، محدودیـــت فضایی جهـــت ایجـــاد مرکـــز داده  در مكان هایی که 
امـــكان ایجـــاد اتاقک وجود نـــدارد، به میزان قابل توجهـــی کاهش می کند. همچنین 
در محل هایی که تعداد رک ها محدود اســـت و نیازی به ایجاد مرکز داده نیســـت، با 
حل مســـئلۀ ســـرمایش، اتاق ســـرور موجود را از تشـــكیل مرکز داده بی نیاز می سازد.

In-Rack Cooling Systems

Cooling Products

محصول سرمایشی In-Rack  این شرکت عبارت است از: 
Chilled Water و DX  با ظرفیت 5 تن تبرید و سازگار با فناوری های  In-Rack 1-سیستم سرمایشی
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مشخصات فنی عمومی  
دامنۀ تنظیم دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)30×202×100( cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن: رادیال ٢00×4 وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	1600 )4×400( CFM :حجم جابه جایی هوا
توان الكتریكی مصرفی:  800 وات	 
مجهز به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم

DX مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 	R22  :گاز مبرد
توان نامی: 20 کیلو وات	 
حداکثر اختالف ارتفاع بین واحد داخلی و خارجی: 15 متر	 
حداکثر طول مسیر   بین واحد داخلی و خارجی: ٢5 متر	 

Chilled Water مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
مادۀ خنک کننده: آب	 
توان نامی: ٢0 کیلو وات 	 
دبی آب خنک: 15 گالن در دقیقه	 
دمای آب خنک ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

سیستم سرمایشی ایستاده In-Rack با ظرفیت 5 تن تبرید
Chilled Water و DX سازگار با فناوری های

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-207DX T A C 20 7 DX

2 TAC-207CW T A C 20 7 CW

   مشخصات فنی 

In-R
ack Cooling System

s
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در ایـــن راهـــكار سرمایشـــی، واحد هـــای خنک کننده در بیـــن رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای ســـرد به طرفیـــن، باعث تعدیل دمای هوای رک های کناری می شـــوند. 
فناوری سرمایشی Side Air Flow، سیستمی خاص از سیستم های In-Row است که با درنظر گرفتن مالحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید 

شـــده را از هر دو طرف خارج می کند،  به نحوی که رک های مجاور هر سیســـتم سرمایشـــی، در معرض عبور جریان هوای ســـرد قرار می گیرند.

Side Air Flow ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی 
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به طرفین و ایجاد پردۀ سرد در جلوی رک های مجاور	 
کولر صنعتی با کاربری تمام وقت )٢4×٧(	 
مجهز به دو پنل بازشو با زبانه های کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی	 
سیستم پرتاب هوای رادیال برای هدایت هوا در راستای شعاعی فن )محور r در مختصات قطبی(	 
کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن	 
سیستم Drain برای تخلیۀ آب تقطیر اواپراتور	 
طراحی مطابق با سیستم برق ایران	 
بدنۀ فلزی جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک	 

در طراحی این نوع سیســـتم سرمایشـــی، جریان هوای خروجی از فن های شـــعاعی 
)Radial Fan(  توســـط نرم افزارهـــای شبیه ســـازی جریـــان هوا، مدل ســـازی و خطوط 

جریـــان بـــرای گـــردش ٩0 درجه ای هوا تحلیل و بررســـی شـــده اســـت. در نهایت با 
تولیـــد و آزمایش این محصـــول، اکنون به عنوان یک رقیب جـــدی برای محصوالت 

خارجی محسوب می شود.
Side A

ir Flow
 Cooling System

s

Side Air Flow Cooling Systems

محصوالت سرمایشی Side Air Flow  این شرکت عبارتند از: 
Chilled Water و DX  با ظرفیت 5 تن تبرید و سازگار با فناوری های  Side Air Flow 1-سیستم سرمایشی

٢- سیستم سرمایشی آب سرد Side Air Flow، عرض 600 میلی متر  با قابلیت کنترل ظرفیت
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مشخصات فنی عمومی 
دامنۀ تنظیم دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)30×202×115( cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن: رادیال ٢00×4 وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	1600 )4×400( CFM :حجم جابه جایی هوا
توان الكتریكی مصرفی:  800 وات	 
مجهز به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم
دارای ترموستات خودکار به منظور کنترل میزان برق مصرفی	 

DX مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 	R22 :گاز مبرد
توان نامی: 20 کیلو وات	 
حداکثر اختالف ارتفاع بین واحد داخلی و خارجی: 15 متر	 
حداکثر طول مسیر   بین واحد داخلی و خارجی: ٢5 متر	 

Chilled Water مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
مادۀ خنک کننده: آب	 
توان نامی: ٢0 کیلو وات	 
دبی آب خنک کننده:  15 گالن بر دقیقه	 
دمای  آب خنک ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

1- سیســـتم سرمایشـــی Side Air Flow  بـــا ظرفیـــت 5 تـــن تبرید 
Chilled Water و DX ســـازگار بـــا فناوری هـــای

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-208DX T A C 20 8 DX

2 TAC-208CW T A C 20 8 CW

   مشخصات فنی 

Side A
ir Flow

 Cooling System
s
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مشخصات فنی
دامنۀ تنظیم دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)60×202×115(cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن: رادیال٢00×٨ وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	٣٢00 CFM :حجم جابه جایی هوا
 	BMS  قابلیت نصب سیستم
مادۀ خنک کننده:  آب	 
توان نامی: 40 کیلو وات	 
دبی آب خنک کننده: ٢5 گالن بر دقیقه	 
دمای آب ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

NO. Number of Working Fans Air Flow )CFM( Cooling Capacity ) kW(

1 4 1600 19

2 6 2400 28.5

3 8 3200 38

2- سیستم سرمایشی آب سرد Side Air Flow، عرض 600 میلی متر  با قابلیت کنترل ظرفیت )حداکثر توان سرمایش  11 ُتن(
 در ایـــن سیســـتم سرمایشـــی هر فن به صورت جداگانه خاموش و روشـــن می شـــود و بر مبنای ظرفیت مورد نیاز مرکـــز داده، تعدادی از فن ها در مـــدار قرار می گیرند. 
همچنیـــن جریان آب ســـرد ورودی به کویل، توســـط یک شـــیر قابـــل تنظیم به صورت خودکار کنترل می شـــود. به این ترتیـــب، عالوه بر کنترل بهتر دمای راهروی ســـرد 

و گـــرم iDC، در مصرف تـــوان الكتریكی صرفه جویی قابل توجهی انجام می شـــود.

این سیستم، با توجه به نیاز برودتی دارای قابلیت کار در  سه ظرفیت مختلف است:

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-408CW T A C 40 8 CW

   مشخصات فنی 

Side A
ir Flow

 Cooling System
s
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In-Row
 Cooling System

s

در این راهكار سرمایشـــی، واحد های خنک کننده در بین رک ها قرار می گیرند و با هدایت هوای ســـرد به جلو، باعث تعدیل دمای هوای رک هایردیف مقابل می شـــوند. 
فناوری سرمایشی In-Row، با درنظر گرفتن مالحظات فنی و مهندسی و با قرار گرفتن در میان رک ها، سرمای تولید شده را به جلو و داخل راهروی سرد هدایت می کند.

 In-Row  ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی 
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحـــی ویژه به منظـــور هدایت جریان هوا به جلو با هدف خنک ســـازی رک هـــا ردیف مقابل 	 

و یا راهروی ســـرد
کولر صنعتی با کاربری تمام وقت )٢4×٧(	 
عایق بندی لوله های مسی به منظور کاهش اتالف حرارت	 
مجهز به دو پنل بازشو با زبانه های کشویی برای دسترسی آسان به تجهیزات داخلی	 
کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن	 
سیستم Drain برای تخلیۀ آب تقطیر اواپراتور	 
طراحی مطابق با سیستم برق ایران	 
بدنۀ فلزی جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک	 

در طراحی این نوع سیستم سرمایشی، جریان هوای خروجی از فن های سانتریفیوژ 
)Centrifugal Fan(  توســـط نرم افزارهـــای شبیه ســـازی جریـــان هـــوا، مدل ســـازی و 

خطـــوط جریـــان برای هدایت هوا به داخل راهروی ســـرد و یـــا رک ها مقابل  تحلیل و 
بررســـی شـــده اســـت. در نهایت با تولید و آزمایش این محصول، اکنون به عنوان 

یک رقیب جدی برای محصوالت خارجی محســـوب می شـــود.

In-Row Cooling Systems

محصوالت سرمایشی In-Row  این شرکت عبارتند از: 
Chilled Water و DX  با ظرفیت 5 تن تبرید و سازگار با فناوری های  In-Row 1-سیستم سرمایشی

٢- سیستم سرمایشی آب سرد In-Row، عرض 600 میلی متر  با قابلیت کنترل ظرفیت
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1- سیستم سرمایشی In-Row  با ظرفیت 5 تن تبرید
Chilled Water  و  DX سازگار با فناوری های

سیســـتم سرمایشـــی با ظرفیت تبرید 5 تن، سیســـتم بهینه شده ای از نســـل اول و دوم محصوالت سرمایشی این شـــرکت است. با افزایش ظرفیت کمپرســـور، کندانسور و 
اواپراتـــور ضمـــن افزایش توان تولیدی، نیاز به تعداد کولرهای متعدد کاهش می یابد و در نتیجه فضای کمتری  توســـط In-Row اشـــغال می شـــود.همچنین با اضافه شـــدن 

سیســـتم های حفاظتی، نظارتی، کنترلی و هشـــداردهنده، این محصول رقیبی جدی برای محصوالت خارجی محســـوب می شـــود.

 مشخصات فنی عمومی 
دامنۀ تنظیم دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)30×202×100(cm )42 با ابعاد )به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن: سانتریفیوژ ٢00×4 وات	 
دور فن: 1٧00 دور در دقیقه	 
 	1600 )400×4( CFM :حجم جابه جایی هوا
توان الكتریكی مصرفی: ٨00 وات	 
مجهز  به سیستم تاخیر زمانی برای شروع مجدد پس از قطع و وصل برق	 
مجهز  به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم
دارای ترموستات خودکار به منظور کنترل میزان برق مصرفی 	 

DX مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 	R22 :گاز مبرد
توان نامی: 20 کیلو وات	 
حداکثر اختالف ارتفاع بین واحد داخلی و خارجی: 15 متر	 
حداکثر طول مسیر  بین واحد داخلی و خارجی: ٢5 متر	 

Chilled Water مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
مادۀ خنک کننده:  آب	 
توان نامی: ٢0 کیلو وات	 
دبی آب خنک: 15 گالن در دقیقه	 
دمای آب خنک ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 
مجهز  به فن چند سرعته برای کنترل ظرفیت 	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-209DX T A C 20 9 DX

2 TAC-209CW T A C 20 9 CW

3 TAC-009 T A C 00 9 Blank )Spacer(

   مشخصات فنی 

In-Row
 Cooling System

s
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2-واحد خارجی سیستم سرمایشی DX - ظرفیت 5 تن تبرید

قابل استفاده برای کلیۀ سیستم های In-Rack ،In-Row، Side Air Flow و In-Room با ظرفیت 5 تن تبرید
توان نامی: 21 کیلو وات

شرایط طراحی:ta = 42 ° C  )محیط(؛ tc = 50 ° C   )کندانسینگ(
: )به ترتیب عرض، طول، ارتفاع( 160×89×120 سانتی متر ابعاد کندانسور

فن: دو دستگاه فن محوری 450 وات
دور فن: 1300 دور در دقیقه
Scroll نوع کمپرسور: سه فاز

جریان مصرفی کمپرسور: 8.7 آمپر سه فاز
توان الكتریكی مصرفی: 6000 وات

کنترل فشار گاز سیستم  بمنظور تثبیت فشار کندانسور در شرایط دمایی متفاوت کل سال
وزن سیستم: 261 کیلوگرم

 ویژگی ها  کندانسور 

طراحی کویل با ضریب انتقال حرارت باال	 
مناسب برای لوله کشی از باال و پایین سیستم سرمایش	 
سیستم کنترل فشار	 
فن های کندانسور دور  متغیر	 
 	PLC  سیستم کنترلی

D
irect Expansion Condenser 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
 kW

Unit
Model

System
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-201CD T A C 20 1 CD

   مشخصات فنی 
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راهروی سرد
راهـــكار راهـــرو ســـرد بـــازده انـــرژی و عملكـــرد سرمایشـــی را به روش هـــای  متفاوتـــی بهبود می بخشـــد. واحدهای داخلی سیســـتم سرمایشـــی یـــا همـــان، In-Row ها 
مســـتقیما هـــوا را از راهـــرو گـــرم به داخل می کشـــد، کـــه باعث تفكیک هوای گرم و ســـرد شـــده که ایـــن امر موجب باال رفتن راندمان سیســـتم ســـرمایش می شـــود.

ویژگی های سیستم سرمایش
فن دور متغیر	 
تغذیه از باال یا پایین	 
کارت شبكه جهت ارسال اطالعات	 
سنسور دما	 
سنسور نشتی آب	 

ویژگی های سیستم کنترلی
عملكرد بر اساس دمای ورودی رک ها و دمای هوای ورودی به سیستم سرمایش	 
ذخیره کردن رخدادها	 
هشـــدارهای سیســـتم ســـرمایش  )فشـــار باال/ پایین، عدم  اتصال سنســـور  فشـــار  باال/پایین، کنترل فاز، نشـــتی آب، عدم اتصال سنســـور  راهرو  گرم/ رک ها، مشـــكل 	 

عملكرد پمـــپ درین( 
تنظیم دور فن در حالت روشن و خاموش سیستم 	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion

1 TAC-209DX+ T A C 20 9 DX+

   مشخصات فنی 

In-Row
 Cooling System

s - Inverter

مشخصات فنی عمومی
 	Inverter با سیستم کنترل فشار  Direct Expansion نوع تكنولوژی سرمایش
ظرفیت نامی دستگاه  20 کیلووات	 
 	PLC سیستم کنترلی
قابلیت مانیتورینگ دماهای راهروی سرد/راهروی گرم، دمای رک های مجاور  و فشارهای کمپرسور  و ...	 
قابلیت عیب  یابی خودکار و مانیتورینگ وضعیت خطا در عملكرد سیستم	 
 	TCP/IPو SNMP و امكان ارتباط به سیستم  های نظارتی از طریق Modbus RTU پشتیبانی از پروتكل
مجهز به HMI صنعتی، بصورت رنگی و لمسی، با سایز 4.3 اینچ	 
 	R-407 و R-22 امكان ارائه با گاز مبرد

TAC-209DX+  مشخصات اختصاصی
 	) ابعاد هندسی 42U  ، عرض 30 سانتی متر و عمق 107 سانتی متر )با قابلیت سفارشی سازی برای عمق بیشتر
بدنه از نوع فلزی جوشكاری شده 	 
امكان پشتیبانی سنسور دما و رطوبت برای راهروی سرد	 
امكان پشتیبانی سنسور داخل رک های مجاور تا سه رک	 
سنسور دمای راهروی گرم	 
قابلیت رطوبت  گیری از طریق کویل	 
 	EBM شرکت DC  مجهز به فن دور متغیر
فن های داخلی از نوع محوری  )Hot Plug & Hot Swap ،)Axial  با جریان 1650 فوت مكعب بر دقیقه	 
مجهز به سیستم Inverter برای کنترل دور فن کندانسور	 
حذف کامل احتمال پاشش آب از طریق کنترل دور فن واحد داخلی	 
حذف کامل احتمال برفک با استفاده از مكانیزم کنترل فشار	 
کاهش دور فن واحد داخلی به حداقل مقدار مجاز در زمان خاموش بودن کمپرسور به منظور بهره وری انرژی و حفظ گردش هوا 	 

در اتاقک سرد و گرم
استفاده از شیر انبساط الكتریكی جهت کنترل دقیق ظرفیت سرمایشی سیستم سرمایش	 
کویل از جنس مس- آلومینیوم	 
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سیستم سرمایش آب خنک
در ایـــن راهـــكار آب خنـــک شـــده توســـط چیلر یا هر تامین کننده دیگری به ســـمت سیســـتم های ســـرمایش پمپ شـــده و بـــا جذب حـــرارت موجود در هـــوا عبوری از 
روی کویـــل واحـــد داخلـــی )In-Row( گرم شـــده و مجددا به ســـمت تامین کننده خارجی بـــه جهت خنک کاری بازگردانده می شـــود. همچنین هوایـــی که حرارت خود 

را بـــر روی کویـــل از دســـت داده، بـــه داخل راهرو ســـرد یا گرم رها شـــده که موجـــب خنک کاری تجهیـــزات فعال داخـــل رک ها می گردد.

ویژگی های سیستم سرمایش
فن دور متغییر 	 
 	PICV شیر مستقل از فشار
قابلیت کنترل ظرفیت سرمایش 	 

ویژگی های سیستم کنترلی
عملكرد بر اساس شرایط دمای هوای ورودی به سیستم سرمایش و دمای هوای ورودی به رک های مجاور	 
کنترل دبی آب ورودی به جهت کنترل ظرفیت سیستم سرمایش	 
کنترل دبی هوا ورودی به جهت کنترل ظرفیت سیستم سرمایش	 
اعالم هشدار 	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Chilled Water

1 TAC-309CW+ T A C 30 9 CW+

   مشخصات فنی 

مشخصات فنی عمومی 
نوع تكنولوژی سرمایش Chilled Water  با قابلیت کنترل ظرفیت	 
شرایط دمای طراحی هوای ورودی به سیستم سرمایش:  DB 38.4 ,  21.67WB  درجه سانتی گراد	 
شرایط دمای طراحی آب: ورودی ٧ درجه سانتی گراد و خروجی 13.5 درجه سانتی گراد	 
ظرفیت سیستم سرمایش: ٢٨ کیلو وات	 
 	PLC سیستم کنترلی
قابلیت مانیتورینگ دمای هوای ورودی و خروجی، دمای آب ورودی و خروجی از کویل سیستم سرمایش	 
مانیتورینگ وضعیت خطا در عملكرد سیستم سرمایش 	 
ارسال اطالعات بر روی بستر شبكه	 
مجهز به HMI صنعتی لمسی با سایز 4.٣ اینچ	 

TAC-309DW+  مشخصات اختصاصی
 	)30×107(cm )42 با ابعاد )به ترتیب عمق و عرضU :ابعاد هندسی
بدنه از نوع فلز جوشكاری شده	 
 	Hot Plug &  Hot Swap فن ها داخلی از نوع محوری
 	EBM شرکت DC  مجهز به فن دور متغیر
کویل از جنس مس- آلومینیوم	 

In-Row
 Cooling System

s - Chilled W
ater
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3-  سیستم سرمایشی آب سرد In-Row،  عرض 600 میلی متر  با قابلیت کنترل ظرفیت )حداکثر توان سرمایش 11 ُتن(
در این سیســـتم سرمایشـــی هر فن به صورت جداگانه خاموش و روشـــن می شـــود و بر مبنای ظرفیت مورد نیاز مرکز داده، تعدادی از فن ها در مدار قرار می گیرند. همچنین 
جریـــان آب ســـرد ورودی بـــه کویل، توســـط یک شـــیر قابل تنظیم به صورت خـــودکار کنترل می شـــود. به این ترتیـــب، عالوه بر کنترل بهتـــر دمای راهروی ســـرد و گـــرم iDC، در 

مصـــرف توان الكتریكـــی صرفه جویی قابل توجهی انجام می شـــود.
این سیستم، با توجه به نیاز برودتی دارای قابلیت کار در  سه ظرفیت مختلف است:

NO. Number of Working Fans Air Flow )CFM( Cooling Capacity ) kW(

1 4 1600 20

2 6 2400 30

3 8 3200 40

مشخصات فنی
دامنۀ تنظیم دما:  16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)60×202×100(cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی
امكان سفارشی سازی کولرها برای اتاقک 47U  با ارتفاع  225 سانتی متر	 
فن:  سانتریفیوژ  ٢00×٨وات	 
دور فن:  1٧00 دور در دقیقه	 
 	٣٢00 CFM :حداکثر جابه جایی هوا
مجهز به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS  قابلیت نصب سیستم
مادۀ خنک کننده:   آب	 
توان نامی:   40 کیلو وات	 
دبی آب خنک کننده:  ٢5 گالن بر دقیقه	 
دمای آب ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-409CW T A C 40 9 CW

   مشخصات فنی 

In-Row
 Cooling System

s
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Chilled Water مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 ماده خنک کننده: آب	 
 توان نامی: ٢0 کیلووات	 
 دبی آب خنک: 15 گالن در دقیقه	 
 دمای آب خنک ورودی: ٧ درجۀ سانتی گراد	 

In-Room Cooling Systems

تاسیســـات برقی مرکز داده  نظیر تابلوهای برق و UPSها که در اتاق Utility قرار می گیرند، تولید حرارت دارند که باید توســـط سیســـتم ســـرمایش مناســـب خنک شوند. این 
شـــرکت برای تامین ســـرمایش این اتاق ها، محصولی سرمایشـــی با راهـــكار In-Room را به صورت اختصاصـــی طراحی و تولید می کند.

مشخصات فنی عمومی
دامنۀ تنظیمات دما: 16 تا ٣0 درجۀ سانتی گراد	 
 	)100×202×60( cm )42 با ابعاد)به ترتیب عمق، ارتفاع و عرضU :ابعاد هندسی 
 فن: سانتریفیوژ 4٩0×٢ وات	 
 دور فن: 1100 دور در دقیقه	 
 	CFM )1100×٢٢)٢00 :حجم جا به جایی هوا 
 توان الكتریكی مصرفی: ٩٨0 وات	 
 مجهز به سیستم تأخیر زمانی برای شروع مجدد پس از قطع و وصل برق	 
 مجهز به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS قابلیت نصب سیستم 
 دارای ترموستات خودکار  به منظور کنترل میزان برق مصرفی	 
 	Downflow و Upflow قابلیت تولید در دو مدل

DX مشخصات فنی اختصاصی در فناوری
 	R22 :گاز مبرد 
 توان نامی: 20 کیلووات	 
 حداکثر اختالف ارتفاع بین واحد داخلی و خارجی: 15 متر	 
 حداکثر طول مسیر   بین واحد داخلی و خارجی: ٢5 متر	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-204DX T A C 20 4 DX

2 TAC-204CW T A C 20 4 CW

   مشخصات فنی 

In-Room
 Cooling System

s
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Enclosure Cooling Systems  
)سـیستم سرمایشی یکپارچه(

سیســـتم های سرمایشـــی یكپارچه با هدف تامین بار سرمایشـــی فضای داخلی اتاقک های کوچک، تابلوهای برق و رک های بسته طراحی و ساخته شـــده اند. در این کولرها 
مجموعـــۀ کمپرســـور، مبـــدل حرارتی، تجهیزات مكانیكی و کنترلی، همگـــی در یک محفظه قرار دارند. طراحی محفظه به نحوی اســـت که به ســـادگی بر روی دیـــوارۀ رک، یا تابلو 

بـــرق قابـــل نصب اســـت. کارکرد این کولر باعث ایجاد جریان هوای ســـرد در داخل محفظـــۀ رک/ تابلوی برق و ایجاد جریـــان هوای گرم در فضای خارج از آن می شـــود.

برخی از مهمترین کاربردهای این سیستم عبارتند از:

)Outdoor Racks( 1- رک های خارجی
 رک هایـــی کـــه در فضـــای بـــاز یـــا فضای فاقـــد تهویـــه نصب می شـــوند، همـــواره در 
معرض شـــرایط محیطی هســـتند. این موضـــوع در فصل های گرم باعـــث ایجاد گرمای 
زیـــاد در داخل رک و ایجاد اختالل در کار تجهیزات IT می شـــود. با نصب این سیســـتم 
بر  روی دیوارۀ جانبی رک به ســـادگی می توان هوای داخل رک را همواره در محدودۀ 

دمای مشـــخصی نگه داشت.

2- تابلوهای برق
 در تابلوهـــای بـــرق معمـــوال از فن هـــای دیـــواری بـــرای تهویـــۀ هـــوای داخلـــی آن ها 
اســـتفاده می شـــود. اما در برخی از موارد به خصوص در تابلوهای فشرده،  بار حرارتی 
بیشـــتر از حدی اســـت که صرفا با تعویض هوا، دما به حد مناسب برســـد. از این رو، 
با اســـتفاده از یک سیســـتم سرمایشـــی روی بدنۀ تابلوی برق می توان دمای داخل 

تابلو را در محدودۀ مشـــخصی تنظیم کرد.

kW 2.5 با ظرفیت  R22 گاز مبرد

Enclosure Cooling System
s

3- مراکز دادۀ سیار
 در مراکز دادۀ ســـیار، معموال فضای داخلی به اندازه ای نیســـت که بتوان سیســـتم 
سرمایشـــی را در داخـــل قرار داد. این موضوع که سیســـتم سرمایشـــی یكپارچه در 
فضای خارجی نصب می شـــود، این سیســـتم ها را به یک گزینۀ مناســـب در طراحی 

مراکز دادۀ ســـیار تبدیل کرده است. 
BTS  -4های مخابراتی در فضای باز

5- رک های مورد استفاده در اتاق های توزیع شبکۀ کامپیوتری 
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مشخصات فنی عمومی
این کولرها در  دو ظرفیت   ٢500 و 5000 وات تولید می شوند:

قابلیت های سیستم سرمایشی یکپارچه عبارتند  از:  

•   سیستم کنترل دمای هوشمند
سنســـور دمـــای ایـــن سیســـتم بـــا اندازه گیـــری دائمـــی دمای هـــوای برگشـــت از 
محفظـــه، وضعیـــت خاموش/روشـــن بـــودن را تعیین می کنـــد و همـــواره  دما در 

یک بـــازۀ تعیین شـــده قـــرار خواهد داشـــت.

•   سیستم کنترل خودکار
ایـــن سیســـتم به صـــورت  کـــه  اجـــازه می دهـــد  کنتـــرل  برنامه ریـــزی سیســـتم 
خـــودکار، شـــرایط اجزای خود را بررســـی کنـــد و درصورت وجود حالـــت غیر عادی، 

هشـــدارهای الزم را بـــه کاربـــر بدهد.

Description 1 2

Cooling Capacity )W( 2500 5000

Input Power)W( 990 1980

Compressor Single phase/ 220V Single phase/ 220V

Refrigerant R22 R22

Noise level db)A( 55 60

Dimensions )DxWxH( cm 43.6x25x111.3 47.8x37x130

مجهز  به سیستم تأخیر  زمانی برای شروع مجدد پس از قطع و وصل برق	 
مجهز   به نمایشگر دیجیتال دما	 
 	BMS دارای سیستم
دارای  ترموستات  خودکار   به منظور  کنترل میزان برق مصرفی	 

NO. P/N TIAM Air Condition Nominal
) kW(

Unit
Model

Cooling Technology
Direct Expansion/ Chilled Water

1 TAC-023DX T A C 2.5 3 DX

2 TAC-053DX T A C 5 3 DX

   مشخصات فنی 

Enclosure Cooling System
s

•   سیستم تشخیص دود
درصورت وجودآتش سوزی، سنسور دود، هشدار الزم را ارسال می کند.

•   طراحی ظریف و مصرف پایین
 طراحـــی متراکـــم سیســـتم باعـــث شـــده اســـت کـــه ایـــن سیســـتم نســـبت بـــه 
سیســـتم های متـــداول به مقـــدار قابل توجهـــی کوچک تر باشـــد و از طرفی مصرف 

انـــرژی آن نیـــز کمتر خواهـــد بود.

•   کنترل و نظارت از راه دور
در ایـــن کولـــر قابلیت اتصال بـــه کامپیوتر از طریق پـــورت RS-485 وجـــود دارد. به 

ایـــن ترتیب، امـــكان کنترل و نظـــارت از طریق شـــبكه فراهم می شـــود.
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Cooling Optional Devices

   iDC( سیســـتم نظارت و تنظیم ســـرمایش راهروی ســـرد و گرم
(Monitoring

هدف از طراحی این سیستم مانیتورینگ، کنترل و تنظیم سیستم سرمایش در حالت 
بهینه اســـت. در این سیســـتم با کمک سنســـورها و تجهیزات اندازه گیـــری، اطالعات 
حیاتی سیســـتم ســـرمایش نظیر دما، رطوبت، ولتاژ، جریان و ... اندازه گیری می شـــود 

سیستم کنترل رطوبت
بررســـی نتایـــج برخـــی از مطالعـــات انجام شـــده در رابطه با سیســـتم های سرمایشـــی 
مرکـــز داده بـــه اهمیت تامین مناســـب ســـرمایش مـــورد نیاز اشـــاره می کنـــد. بر این 
اســـاس بـــه ازای هـــر 10 درجـــه افزایـــش دما نســـبت به دمـــای بهینۀ توصیه شـــده 
بـــرای کارکـــرد تجهیـــزات، احتمـــال از کار افتـــادن و بـــروز  وقفـــه در ســـرویس دهی 
ایـــن تجهیـــزات تـــا 50 درصـــد افزایـــش می یابـــد. همچنیـــن کاهـــش یـــا افزایـــش 
رطوبـــت در مرکـــز داده به ترتیـــب باعث ایجاد الكتریســـیته ســـاکن و شـــبنم بـــر روی 
TIA-942   تجهیـــزات خواهـــد شـــد. توصیـــه می شـــود بـــا اســـتناد بـــه اســـتاندارد 
 در مرکـــز  داده ، درجـــۀ حـــرارت اتـــاق بیـــن ٢0 تـــا ٢5 درجـــه و مطابـــق بـــا اســـتاندارد 
ASHRAE، رطوبـــت اتـــاق بین 40 تا 55 درصد و تغییرات دمای محیط کمتر از 5 درجه 

در هر ســـاعت باشد. این شـــرکت به منظور تامین رطوبت نسبی مورد نیاز مرکز داده، 
اقـــدام به ارائه محصول رطوبت ســـاز با مصـــرف بهینه انرژی کرده اســـت.

DXCW

کنترل دمای هوای اتاقک سرد1

کنترل دمای هوای اتاق گرم2

کنترل رطوبت  اتاقک سرد3

--کنترل  سیستم برفک زدایی4

--کنترل سیستم رطوبت ساز5

--کنترل فشار باال و پایین کمپرسور6

--کنترل  فاز کلیه تجهیزات7

--کنترل عملكرد فن های خارجی8

نمایشگر   محلی 9

10RS-485 قابلیت اتصال از طریق پورت

11 )HMI و ایمیل)از طریق sms ارسال هشدار از طریق

--کنترل دور فن12

Cooling O
ptional D

evices

و بر مبنای تحلیل اطالعات به دست آمده، فرمان مناسب برای راه اندازی، قطع یا 
تنظیم سیستم، داده می شود.

همچنین محصوالت سرمایشـــی این شرکت مجهز به سیستم نظارتی با مشخصات 
زیر هستند :

مشخصات فنی دستگاه رطوبت ساز
 	Side Air Flow و In-Row، In-Rack قابلیت نصب در سیستم سرمایشی
قابلیت اتصال به سیستم آب شهری	 
دارای سیستم کنترلی به منظور کاهش مصرف انرژی	 

NO. P/N TIAM Building  Management Human  Machine  Interface

1 TBM-HMI T BM HMI

   مشخصات فنی 
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Fan Door

در راهكارهـــای Room-Oriented و یـــا Row-Oriented، بـــرای تامیـــن ســـرمایش مـــورد نیـــاز در رک ها، باید هوای 
ســـرد، از قســـمت جلو وارد رک ها شـــود و پس از عبور از  بین تجهیزات، از قســـمت پشـــت رک ها خارج شـــود.

بنابرایـــن به منظور تســـهیل و افزایش ســـرعت جریـــان هوا از جلو بـــه عقـــب رک، از Fan Door در قســـمت عقب رک 
اســـتفاده می شود.

 Locally Ducted  و یـــا Flooded به ایـــن ترتیـــب، در آن دســـته از مراکـــز داده  کـــه جمع آوری هـــوای گـــرم به صـــورت
 انجـــام می شـــود، احتمـــال تجمع هـــوای گـــرم )Hot Spot( در قســـمت عقب رک ها وجـــود دارد. با اســـتفاد از
 Fan Door، عالوه بر تخلیۀ ســـریع هوای گرم از قســـمت عقب رک به راهروی هوای گرم )Hot Aisle(، به دلیل 
کاهـــش فشـــار هوا در قســـمت عقب رک، عملكرد مفید فن هـــا در تجهیزات نیز  افزایـــش می یابد. همچنین ضمن 
افزایش ســـرعت عبور جریان هوای ســـرد از داخل تجهیزات، راندمان سیســـتم تهویه به میزان قابل توجهی بهبود 

یافت. خواهد 

NO. P/N TIAM Door
Door Type

Perforated/ Talc/ Blank/ Side Panel/ 
Exhausted/ Fan

Unit
Door Model

Direct Expansion/ Chilled Water/  
Variable Refrigerant Volume

Rack Model
Intelli/ Digi+

1 TDF-422I T D F 42 2 I

2 TDF-422G T D F 42 2 G

   مشخصات فنی 

در مرکـــز داده ای کـــه از راهـــكار تهویـــۀ Room-Oriented  یا Row-Oriented اســـتفاده می کننـــد و جمع آوری 
هـــوای گـــرم به صـــورت Fully Ducted انجام می شـــود، برای تأمین ســـرمایش مورد نیاز در رک ها، هوای ســـرد 
باید از قســـمت جلو وارد رک ها شـــود و پس از عبور از بین تجهیزات، از قســـمت پشـــت رک ها خارج شـــود. از این رو 
در  رک هایـــی بـــا تـــوان مصرفی باال، به منظور تســـهیل و افزایش ســـرعت جریان هـــوا از جلو به عقـــب رک از هدایت 
مســـتقیم هـــوای گرم به دهانۀ دســـتگاه سرمایشـــی و همچنین جلوگیـــری از تداخل هوای گـــرم و ســـرد در اتاق، از 

Exhausted Door  در قســـمت عقب رک اســـتفاده می شود.

بـــا اســـتفاده از Exhausted Door هـــوای گرم ایجاد شـــده در قســـمت عقب رک ها، به واســـطۀ توربین های 
تعبیـــه شـــده بـــر روی آن  بـــه ســـرعت مكیـــده می شـــود و پـــس از حرکـــت در کانـــال هدایت هـــوای گرم از 
قســـمت بـــاالی دِر رک خـــارج می شـــود. در ایـــن مرحله در صورت اتصـــال خروجی هوای گرم تعبیه شـــده در 
بـــاالی Exhausted Door  بـــه کانـــال جمـــع  آوری هـــوا در اتاق ســـرور، هـــوای گرم مربوط، به صـــورت متمرکز به 

ورودی دســـتگاه سرمایشی انــــتقال خواهد یافت.

NO. P/N TIAM Door
Door Type

Perforated/ Talc/ Blank/ Side Panel/ 
Exhausted/ Fan

Unit
Door Model

Direct Expansion/ Chilled Water/  
Variable Refrigerant Volume

Rack Model
Intelli/ Digi+

1 TDX-422I T D X 42 2 I

2 TDX-422G T D X 42 2 G

   مشخصات فنی 

Fan D
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مرکـــز داده، مكانـــی  مطمئن برای نگهـــداری اطالعات با قابلیت اطمینان و دسترســـی 
باال اســـت که تجهیزات مرکزی شـــبكۀ رایانـــه ای در آن قرار می گیـــرد. به همین منظور 
ایجـــاد این فضا  به برنامه ریزی بســـیار دقیق، گســـترده و مرحله به مرحلـــه نیاز دارد. 

اولین گام برای ایجاد مرکز داده، فراهم ســـاختن شـــرایط فیزیكی آن اســـت.
: به طوری که مهمترین معیارها برای طراحی آن عبارتند از

  	)High Availability( قابلیت دسترسی باال
  	)Scalability(توسعه پذیری
  	)Security(امنیت
  	)Management(مدیریت

مباحـــث مختلـــف در زیرســـاخت فیزیكـــی یـــک مرکـــز داده و پیچیدگی هر کـــدام از 
آنهـــا، معمـــوال مراحل ســـاخت یک ایـــن محیط را پیچیـــده و طوالنی مـــدت می کند. 
بی شـــک، بـــدون وجود یک اســـتاندارد مرجـــع، توجه بـــه تمامی نكاتـــی که باید 

در مرکـــز داده رعایت شـــود، امكان پذیر نمی شـــود.
زیرســـاخت های  نیـــاز  حداقـــل   TIA-942 داده  مرکـــز  زیرســـاخت  اســـتاندارد 
ســـاختمانی، ارتباطات، برق، ســـرمایش و امنیت فیزیكی یک مرکـــز داده و یا اتاق 
ســـرور را مشـــخص می کنـــد. مزیت اصلی اســـتفاده از ایـــن اســـتاندارد در معماری 
سیســـتم، مشـــخص شـــدن اهدافی اســـت که بایـــد در هـــر کـــدام از بخش های 

فیزیكـــی مرکـــز داده بـــه آن دســـت یافت.

اســـتاندارد TIA-942  بـــه همـــت شـــرکت تیـــام شـــبكه، ترجمه و به چاپ رســـیده 
اســـت. ایـــن اســـتاندارد تمامی ســـطوح افزونگـــی مورد نیـــاز در یک مرکـــز داده را 
در 4 ســـطح )Tier( مـــورد بررســـی قـــرار می دهـــد و نكاتی کـــه باید در هـــر کدام از 

ســـطوح رعایـــت شـــود، در قالـــب 4 بخش ارائـــه می کند:

)Structural(  1- فضابندی و شرایط زیرساخت محیطی
داده،    مرکـــز  یكپارچـــه  مدیریـــت  سیســـتم  سرمایشـــی،   2-سیســـتم های 

)Mechanical( سیستم های اعالم و اطفای حریق و سیستم امنیت فیزیكی  
)Electrical( 3-سیستم های الكتریكی

 )Telecommunication( 4-ارتباطات مخابراتی

ایـــن شـــرکت به عنـــوان یكـــی از شـــرکت های پیشـــتاز در صنعت IT ایـــران برای 
اولین بـــار در کشـــور، خدمـــات تخصصـــی در زمینـــۀ مرکـــز داده را بـــا برند ثبت 
 ، شـــدۀ iDC بـــه شـــماره 172244 ارائه کـــرده اســـت. اگرچه لوگوی دیتاســـنتر
تداعی کننـــدۀ iDC در ذهـــن اســـت، امـــا D برگرفتـــه از C،   Data  برگرفتـــه از 
Center و i  مخفف برندهای iRACK و iCOOL  اســـت که نشـــان از هوشـــمندی 

و اطالعـــات )Information/ Intelligent( نیـــز دارد.

Centralized your Data by iRACK Data Center Solutions
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به منظـــور نیـــل به ســـطح مطلوبی از اســـتاندارد متناســـب بـــا نیاز و حساســـیت هر 
ســـازمان یا ارگان، الزم اســـت هـــر 4 بخش عنوان شـــده در اســـتانداردTIA-942  با 
تجهیزات روز دنیا تكمیل و پیاده سازی شود. شرکت تیــــام شبــــكه در راستای ارائه 
راهكارهای مرکز داده با تكیه بر تنوع وســـیع محصـــوالت تولیدی خود، خدمات زیر  
را در ایـــن زمینـــه ارائه می کند. این خدمات شـــامل کلیۀ نیازمندی های زیرســـاخت 
فیزیكـــی مرکـــز داده  )معمـــاری فضاهـــای مختلف، سیســـتم تأمیـــن و توزیـــع برق، 
سیســـتم های سرمایشـــی پر تـــوان، سیســـتم های مدیریت، سیســـتم های امنیت 
فیزیكـــی، رک، کابل کشـــی ســـاخت یافته و همچنیـــن سیســـتم های اطفـــای حریق( 

. ست ا

خدمـــات ارائه شـــده توســـط این شـــرکت، در بخش هـــای مختلف تشـــكیل دهندۀ 
زیرســـاخت فیزیكـــی در دو راهكار »مرکز دادۀ ثابت و ســـیار« به شـــرح زیر اســـت:

خدمات مشاوره در زمینۀ سطح استاندارد افزونگی مورد نیاز مرکز  داده	 
خدمات مشاوره در زمینۀ انتخاب تجهیزات مورد نیاز	 
خدمـــات مشـــاوره جهـــت بهینه ســـازی اتاق هـــای ســـرور و مرکـــز داده به منظـــور 	 

رســـیدن به ســـطح دسترســـی باالتـــر یـــا افزایـــش بهـــره وری انرژی
طراحی مفهومی و برآورد قیمت اولیه برای شرکت در مناقصات	 
طراحی تفصیلی زیر ساخت فیزیكی مرکز داده	 
شبیه ســـازی بخش های مختلف )از جمله سیســـتم سرمایشـــی، سیستم تولید و 	 

توزیـــع برق( به منظور ســـایزینگ، انتخاب و بهینه ســـازی تجهیزات
طراحی و اجرای شبكۀ مانیتورینگ، کنترل و فرمان مرکز  داده	 
تهیۀ لیست اقالم مورد نیاز	 
برآورد قیمت تجهیزات و بودجۀ مورد نیاز پروژه	 
تهیۀ مستندات و نقشه های مورد نیاز جهت شرکت در مناقصات	 
تهیه و ارائه فهرست پیمانكاران مجاز	 
همكاری در برگزاری مناقصات و ارزیابی فنی مناقصه گران	 
تهیۀ پیوست های فنی برای قراردادها	 
ارائه دستورالعمل های اجرایی، تست و تحویل، بهره برداری و پشتیبانی	 
اجرای کامل زیرساخت مرکز  داده	 
ارائه نقشه های اجرایی مورد نیاز	 
نظارت بر طراحی و اجرای زیرساخت	 
نظارت بر تست و تحویل سیستم های زیرساختی	 
راهبری و پشتیبانی از سیستم های زیرساختی مرکز  داده	 

استانداردهای مرتبط با مرکزداده
ضـــروری اســـت بـــرای طراحی و اجـــرای مرکـــز داده مجموعـــه ای از اســـتانداردها 
در نظـــر گرفتـــه شـــود که بـــه تعـــدادی از آن ها در این بخش اشـــاره می شـــود. 
، بر اســـتانداردهای بین المللی موجود  همچنین اســـتانداردهای ملی هر کشـــور
مقدم هســـتند، بنابراین در نظـــر گرفتن مباحث مقررات ملی ســـاختمان )ایران( 

الزامی اســـت.
از جمله استانداردهایی که شرکت تیــــام شبــــكه در ســـاخت مرکز  داده در نظر 

: می گیـــرد عبارتند از
 	BICSI و TIA-942-B استاندارد زیرساخت فیزیكی )مخابراتی( مرکز  داده
 	TIA-568-D ـ   کابل کشی ساختاریافته استاندارد کابل کشی مخابراتی و شبكهـ ـ
 	TIA-862-B  مدیریت هوشمند اجزای زیرساخت فیزیكی مرکز  داده
 	TIA-606-C  مدیریت استاندارد
 	TIA-607-C و اتصال زمین Bonding استاندارد
نشریۀ 110 برق )استاندارد برق ایران(	 
مبحث 1٣ مقررات ملی ساختمان ایران )طراحی و اجرای تاسیسات برقی(	 
مبحث ٢1 مقررات ملی ساختمان )پدافند غیر عامل(	 

، این شـــرکت در خصـــوص ارائه راهـــكار برای چهـــار بخش عنوان  از ســـوی دیگر

شـــده در اســـتاندارد TIA-942، خدمـــات و کاالهـــای تولیدی خود را بدین شـــرح 
می دهد: ارائـــه 

)Structural( 1- فضابندی و شرایط زیرساخت محیطی 
در ایـــن بخش ضمن بررســـی دقیق ســـازه و فضای در نظرگرفته شـــده، کلیۀ الزامات 
بـــرای دســـتیابی به ســـطوح مختلـــف اســـتاندارد، بررســـی و راهكارهای مناســـب ارائه 

می شود.
موقعیـــت جغرافیایی ســـاختمان )در نظر گرفتـــن امنیت، حـــوادث احتمالی طبیعی و 	 

غیرطبیعـــی، فاصلـــه تا شـــبكۀ اصلی دیتـــا و ...(
مقاومت ســـازه و ایمنی ساختمان )شـــامل مقاومت واحد سطح، ســـتون ها و ... به 	 

همراه روش های مقاوم ســـازی(
مقاوم سازی بخش های حیاتی مرکز داده در برابر   آتش سوزی خارجی	 
عایق سازی حرارتی رطوبتی بخش های حیاتی مرکز   داده	 
طراحی و جانمایی کف، سقف و دیوار کاذب	 
جانمایی و چیدمان تجهیزات	 

2- سیســـتم های سرمایشـــی، سیســـتم مدیریـــت یکپارچـــۀ مرکـــز داده، 
فیزیکـــی امنیـــت  سـیـســــتم  و  حریـــق  اطــــفای  و  اعـــام   سیســـتم های 

)Mechanical(

)Cooling System( سیستم سرمایشی
گرمـــای تولیـــد شـــده توســـط تجهیـــزات IT و الكتریكـــی در مرکـــز داده، ســـرمایش 
مناســـب در ایـــن مراکـــز  را ضـــروری می کنـــد. به منظـــور تامیـــن بـــار سرمایشـــی 
مناســـب در  اتاق هـــای کامپیوتر  و بـــرق و همچنین تأمین هوای با کیفیت مناســـب 
در فضاهـــای مختلـــف مرکـــز داده، زیرســـاخت های مكانیكی مناســـب بـــا توجه به 
اســـتانداردها و الزامـــات مرکـــز داده طراحـــی می شـــوند. معمـــوال در مرکـــز داده 

زیرســـاخت های مكانیكـــی به شـــرح زیـــر در نظـــر گرفته می شـــوند:
سیســـتم سرمایشـــی اتاق کامپیوتر  با توجه به نیاز سرمایشـــی تجهیزات فعال و با 	 

درنظر گرفتن افزونگی متناســـب با ردۀ مرکز داده، محاســـبه و انتخاب می شـــود.
به منظور تامین ســـرمایش تجهیزات اتاق برق شـــامل تابلوها، UPSهـــا و باتری ها، 	 

میـــزان بار حرارتی این تجهیزات برآورد شـــده و سیســـتم های سرمایشـــی متناســـب 
انتخاب می شـــوند.

سیســـتم تهویـــۀ مناســـب در فضاهایی کـــه کاربـــران در آن حضور دارنـــد، از جمله 	 
.N.O.C، به گونه ای طراحی می شـــود تا ضمن تأمین هوای تازه، شـــرایط آســـایش در 

تمام طول ســـال فراهم شـــود.
به منظـــور ایجاد فشـــار مثبـــت در برخـــی از فضاهـــا از جمله اتاق کامپیوتر، سیســـتم 	 

تأمین فشـــار مثبـــت در ایـــن اتاق هـــا در نظر گرفته می شـــود.

)DCIM( سیستم مدیریت یکپارچه
در یـــک مرکـــز داده بـــرای نگهـــداری و مدیریـــت اطالعـــات هزینه هـــای زیـــادی 
می شـــود تـــا بـــا فراهـــم کـــردن زیرســـاخت های فیزیكـــی مناســـب، بســـتر امـــن و 
قابل اعتمادی ایجاد شـــود. سیســـتم های توزیـــع انرژی الكتریكی، سیســـتم های 
سیســـتم های  و  امنیتـــی  سیســـتم های  روشـــنایی،  سیســـتم های  سرمایشـــی، 
حفاظـــت الكترونیكی همگی برای ادامـــۀ حیات یک مرکز داده مورد نیاز هســـتند. 

امـــا تـــک تـــک ایـــن واحدها به صـــورت مســـتقل و جـــدا از هـــم عمـــل می کنند.
مدیریـــت و ایجاد ســـاختار یكپارچه بین سیســـتم های موجود، توســـط »ســـامانه 
کنترل و مانیتورینگ زیرســـاخت های فیزیكی مرکز داده« )DCIM( انجام می شـــود.
اســـتفاده  بـــا   DCIM همـــان  یـــا   ”Data Center Infrastructure Management“

نهایـــت  در  و  ســـخت افزاری  رابط هـــای  اندازه گیـــری،  ماژول هـــای  حســـگرها،  از 
یـــک داشـــبورد نرم افـــزاری بـــدون هیـــچ محدودیتـــی، ســـاختاری مناســـب بـــرای 
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مانیتورینـــگ و مدیریـــت پارامترهـــای مختلـــف را پیكربنـــدی کـــرده اســـت.
پشـــتیبانی از راهكارهـــای متعـــدد اعالم هشـــدار نظیر ارائـــه گزارش بر روی بســـتر 
ژیـــر صوتـــی بصـــری، شـــماره گیری تحـــت  شـــبكه، ارســـال پیغـــام SMS، ایمیـــل، آ
شـــرایط گوناگـــون و ایجـــاد انواع ســـناریوهای کنترلـــی مختلف از دیگـــر ویژگی های 
ایـــن ســـامانه اســـت کـــه اطمینـــان خاطـــر از صحـــت عملكـــرد سیســـتم ها را بـــرای 

متصـــدی مرکـــز داده فراهـــم کرده اســـت.
 : خدمات شرکت تیـام شبـكه در حوزۀ سیستم مدیریت یكپارچه عبارتند از

1. نیازسنجی و تعیین استراتژی مناسب جهت مانیتورینگ زیرساخت های فیزیكی 
مرکز داده 

2. طراحی تفصیلی شامل انتخاب تجهیزات، انتخاب حمل نصب تجهیزات و ارائه 
مسیرهای ارتباطی

3. تولید و تامین کاالهای پروژه 
4. فراهم نمودن زیرساخت ها، نصب فیزیكی تجهیزات، تنظیمات سخت افزاری 

و نرم افزاری 

)Electrical( 3-  سیستم های الکتریکی
تأمیـــن بـــرق مـــورد نیـــاز بـــرای تجهیـــزات داخـــل مرکـــز داده یكـــی از مهم تریـــن و 
حســـاس ترین بخش هـــای طراحـــی و اجـــرای مرکـــز داده اســـت کـــه بـــه طراحـــی 
دقیـــق و مهندســـی برای زیرســـاخت بخش بـــرق و الكتریـــكال نیـــاز دارد. بنابراین 
طراحـــی زیرســـاخت بخش الكتریـــكال برای یـــک مرکـــز داده از الزامـــات و نیازهای 
اساســـی این بخش اســـت که باید به صورت بســـیار دقیـــق مدنظر قـــرار گیرد. با 
توجـــه به مشـــكالت موجود در برق شـــهر بـــرای تغذیـــۀ مصرف کننده های داخل 
رک های مرکز داده، ضروریســـت از برق ســـالم و بدون نوســـان اســـتفاده شود، 
چـــرا کـــه تنهـــا دلیـــل آتش ســـوزی های اتفـــاق افتـــاده در یـــک مرکـــز داده مربوط 
بـــه کابل هـــای برق اســـت و در صـــورت عـــدم طراحی صحیح و مهندســـی شـــده، 

عواقـــب جبران ناپذیـــری را می توانـــد بـــه همراه داشـــته باشـــد.
شـــرکت تیــــام شبــــكه با توجه به ســـابقۀ باالی طراحـــی و اجرای راهروی ســـرد و 
گـــرم بســـتۀ iDC، مـــوارد مربوط به بخـــش الكتریـــكال در یک مرکـــز داده را انجام 

می دهـــد که بدین شـــرح اســـت:
محاسبات بارهای مصرفی مرکز داده و تعیین میزان مصرف آن ها	 
طراحـــی تمامـــی تابلـــو برق هـــای مرکـــز داده شـــامل تابلوهـــای اصلـــی، یوپی اس، 	 

) ســـرمایش، بـــرق اضطـــراری )دیـــزل ژنراتور
انجـــام محاســـبات بـــرای انتخاب یوپی اس مناســـب و باتـــری مورد نیاز بـــا توجه به 	 

برق دهی زمـــان 
محاسبات مربوط به انتخاب مناسب دیزل ژنراتور )برق اضطراری(	 
انجـــام محاســـبات  مربوط  به  روشـــنایی مرکز داده و تعیین میـــزان لوکس مورد نیاز 	 

اتاق ها در 
محاســـبات مربـــوط به تمامـــی کابل های مورد نیـــاز در یک مرکز داده شـــامل نوع 	 

کابـــل، متراژ کابل، ســـطح مقطع کابـــل و ...
محاســـبات و طراحی نقشه های مربوط به زیرســـاخت های کابل های برق و مسیر 	 

حرکت کابل هـــا در یک مرکز داده

)Telecommunication( 4-  ارتباطات مخابراتی
بـــوط بـــه کابل کشـــی درون مرکز داده  دو اســـتاندارد ISO 24764 و TIA-942 مر
اســـت و رعایـــت ســـاختار کابل کشـــی اســـتاندارد در مرکـــز داده، بـــه مـــا کمـــک 
می کنـــد تـــا در هنـــگام بهره بـــرداری از آن بـــا مشـــكل مدیریت پورت هـــا مواجه 

  . یم نشو
کابل کشی ثابت باید دو اصل زیر را برای کاربر برآورده کند:

پشتیبانی از طیف وسیعی از کاربری های موجود و مورد نیاز	 
پیش بینـــی ظرفیت مورد نیاز برای کاربری های پشـــتیبانی شـــده از طریق نصب 	 

یک سیســـتم کابل کشـــی به صورت مادام العمر
 مواردی که شـــرکت تیــــام شبــــكه برای انجام پروژه های کابل کشی مرکز  داده 

: انجام می دهـــد، عبارتند از
بازدید از محل پروژه و تهیۀ نقشه های اولیه	 
طراحی ارتباطات کابل های مخابراتی 	 
 انتخاب محل قرارگیری رک ها بر اساس استانداردهای موجود	 
انتخاب و تهیه لیست تجهیزات ارتباطات کابل های مخابراتی	 
ارائه نقشه و لیست تجهیزات مورد نیاز به کارفرما	 
کابل کشی مسی و فیبر نوری 	 
نصب رک و آرایش کابل های مخابراتی	 
سینی گذاری و نصب نردبان رک	 
تست و لیبل گذاری	 
مستندسازی	 

Standards
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 iDC رک راهروی سرد و گرم بستۀ
رک یكـــی از اجـــزای اصلـــی راهـــروی ســـرد و گـــرم بســـته اســـت کـــه بـــرای نصـــب 
تجهیـــزات فعـــال و غیـــر فعال اســـتفاده می شـــود. با توجـــه به اینكه این شـــرکت 
در راهروی ســـرد و گرم بســـته و بـــرای تكمیل این راهـــكار از رک های تولیدی خود 
اســـتفاده می کنـــد، در نتیجه امكان انتخاب توســـط کارفرمایـــان در این بخش آزاد 
و امكان پذیر اســـت و در نهایت کارفرما همســـو با شـــرایط و نیاز مطرح شـــده، یكی 
از رک های تولیدی شرکت تیــــام شبــــكه در زیرمجموعۀ رک های سروری را انتخاب 

. می کند

iDC ویژگی های عمومی رک راهروی سرد و گرم بستۀ
تحمـــل وزن در حالـــت حرکتـــی تا بـــازۀ 700 کیلوگرم و حالت ایســـتا تا بـــازۀ 1200 	 

کیلوگرم
تقویـــت مقاومـــت ایســـتایی و افزایـــش تحمـــل وزن بـــا اســـتفاده از ریل هـــای 	 

فـــوالدی بـــه ضخامـــت 2 میلی متـــر، ایجـــاد خم هـــای 90 درجـــه و همچنین ورق 
شـــده دوبل 

وجود بازشـــوی مناســـب در ســـقف و کف رک برای ورود و خروج کابل های دیتا 	 
و بـــرق با قابلیت اضافه کـــردن نردبان رک 

در نظـــر گرفتـــن مالحظـــات و تمهیـــدات الكتریكـــی در ســـازۀ رک بـــرای اتصـــال 	 
مناســـب بـــه سیســـتم ارت

 	)CO2( اتصال قطعات اصلی رک به یكدیگر از طریق اتصاالت جوشی
مجهـــز بـــه پوشـــش رنـــگ الكترواســـتاتیک بـــا ضخامـــت حداقـــل 2 میكـــرون با 	 

قابلیـــت تنـــوع بـــاال و بـــه درخواســـت کارفرما
رعایـــت نـــكات ارگونومیـــک و هم راســـتا با ســـایر تجهیـــزات موجـــود در راهروی 	 

ســـرد و گرم بســـته
قابلیـــت جابه جایـــی پنل هـــای کنـــاری رک، و اســـتفاده از چـــرخ بـــا تحمـــل وزن 	 

اســـتاندارد بـــرای جابه جایـــی 

iDC ویژگی های اختصاصی رک راهروی سرد و گرم بستۀ
 	 225 و   202 ارتفـــاع  بـــا  یونیـــت   47 و   42 ســـایزهای  در  رک  نصـــب  امـــكان 

ســـانتی متر، عرض 60 و 80 ســـانتی متر و عمق 100 و 107 ســـانتی متر متناســـب با 
نیـــاز و درخواســـت کارفرما

امكان چپ گرد و راست گرد کردن دِر جلوی رک پس از نصب	 
امكان جابه جایی درهای جلویی و عقبی رک پس از نصب	 
 	Zero Unit امكان نصب توزیع کنندۀ برق با آمپراژ مختلف به صورت
اســـتفاده از پوشـــش مشـــبک بـــرای دِر جلویـــی و عقبـــی رک به منظـــور رعایـــت 	 

حداکثـــر میـــزان عبـــور هـــوا و بـــا هـــدف تهویـــۀ تجهیـــزات درون رک با اشـــكال 
هندســـی از جملـــه دایـــره، النـــه زنبـــوری و خشـــتی

مجهـــز بـــه انواع قفل های ســـوئیچی متناســـب با شـــكل ظاهری رک و بـــا در نظر 	 
گرفتـــن موقعیـــت قرارگیری رک از نظـــر ایمنی و امنیت

امكان باز و بسته کردن سینی کف رک	 
فراهم کردن شرایط مناسب برای اتصال رک و سیستم سرمایشی	 
امكان اتصال هر رک به صورت مجزا به شاسی فلزی	 

Hot/Cold Aisle Containment

H
ot / Cold A

isle Containm
ent

Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Rack)

 iDC ویژگی های عمومی و اختصاصی راهروی سرد و گرم بستۀ
ویژگی هـــای عمومـــی راهروهـــای ســـرد و گرم بســـته )طراحی و ســـاخته شـــده 
توســـط شـــرکت تیـــام شـــبكه(، در 90 درصـــد قطعـــات یكســـان اســـت. ایـــن 
ویژگی هـــا بســـته به شـــرایط محیطی، نیـــاز کارفرمـــا و محـــل تخصیص یافته برای 
، قطعات مـــورد نیاز انتخاب و متناســـب با آن  احـــداث مرکز داده یا اتاق ســـرور
و بـــا در نظـــر گرفتن شـــرایط فیزیكی مرکـــز داده، الزامـــات، نیازمندی هـــا، میزان 
تـــوان مصرفـــی تجهیـــزات، انتخـــاب فنـــاوری بـــه کار گرفته شـــده در سیســـتم 
سرمایشـــی و همچنین محدودیت کارفرما، لیســـت کاال و خدمـــات تهیه و ارائه 

می شـــود. 
بـــا توجه بـــه اینكه کلیۀ قطعات مورد نیاز برای ایجاد زیرســـاخت راهروی ســـرد 
و گـــرِم بســـته، توســـط نیروهـــای این شـــرکت طراحی و ســـاخته شـــده اســـت، 
امكان سفارشی ســـازی براســـاس شـــرایط خـــاص کارفرمـــا امكان پذیـــر خواهد 
بـــود. همچنین، خدمات پـــس از فروش در حداقل زمـــان و با صرفۀ اقتصادی 

در اختیـــار کارفرمایان قـــرار می گیرد.

اجـــزای تشـــكیل دهندۀ راهـــروی ســـرد و گـــرم بســـتۀ iDC  در ادامـــه معرفـــی 
می شـــود.
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iDC سیستم سرمایشی راهروی سرد و گرم بستۀ
یكی از اجزای تشـــكیل دهندۀ راهروی ســـرد و گرم بســـته، سیستم سرمایشی 
اســـت. این سیســـتم بـــرای تأمیـــن هوای ســـرد مطلـــوب راهروی ســـرد و گرم 
بـــوط در نظر گرفته می شـــود. براســـاس متن  بســـته، براســـاس اســـتاندارد مر
صریح اســـتاندارد TIA-942 دمای مناســـب برای فعالیت تجهیزات فعال شبكه 
از قبیـــل ســـوییچ ها، ســـرویس دهنده ها، ذخیره ســـازها، بایـــد در بـــازۀ 20 تـــا 

25 درجۀ ســـانتی گراد تنظیم شـــود.
وقفـــه  بـــدون  و  مـــداوم  ســـرویس دهی  و  فعالیـــت  لـــزوم  بـــه  توجـــه  بـــا 
)حالـــت7×24( مرکـــز داده، اســـتفاده از تجهیـــزات فراهم کنندۀ شـــرایط دائم 
ایـــن روند در هنـــگام انتخاب ایـــن تجهیزات توســـط کارفرما ضروری اســـت. از 
ســـوی دیگـــر بـــا توجه بـــه اینكه اجزای تشـــكیل دهندۀ این سیســـتم شـــامل 
تجهیـــزات مكانیكـــی، الكتریكـــی و الكترونیكـــی اســـت، شـــرایط خدمـــات پـــس 
از فـــروش آن نیـــز از اهمیـــت باالیی برخوردار اســـت. شـــرکت تیــــام شبــــكه از 
ســـال 89 تجهیزات سیســـتم سرمایشـــی را متناســـب با شـــرایط جغرافیای ایران 
طراحـــی، تولیـــد و نصـــب کـــرده اســـت و هـــم اکنـــون مفتخر اســـت کـــه اولین 

تولیدکننـــدۀ تجهیـــزات سیســـتم سرمایشـــی مرکـــز داده در ایران اســـت. 
محصـــوالت سرمایشـــی ایـــن شـــرکت در دو نوع آبـــی و گازی تولیـــد و در مرکز 

داده، نصـــب و راه انـــدازی می شـــود. 

iDC ویژگی های عمومی سیستم های سرمایشی راهروی سرد و گرم بستۀ
طراحی ویژه به منظور نصب در میان رک ها	 
طراحی ویژه به منظور هدایت جریان هوا به جلو	 
طراحـــی ویژه به منظور هدایت هوای ســـرد به داخـــل رک و جمع آوری هوای 	 

گرم از داخل رک
دارای کولر صنعتی با کاربری تمام وقت 24×7	 
مجهز به عایق بندی لوله های مسی برای کاهش اتالف حرارت	 
مجهز به  دو پنل بازشو با زبانه های کشویی برای دسترسی به تجهیزات داخلی 	 
مجهز به سیستم پرتاب هوای سانتریفوژ  برای هدایت هوا  به سمت جلو	 
کارکرد در دو حالت سرمایشی و فن	 
دارای سیستم Drain برای تخلیۀ آب تقطیر اواپراتور	 
طراحی شده مطابق با سیستم برق ایران	 
دارای بدنۀ فلزی جوشكاری شده برای استحكام بیشتر	 
رنگ پودری الكترواستاتیک	 

سیســـتم های ســـرمایش از ســـه بخش اصلـــِی واحـــد داخلی، واحـــد خارجی و 
 همچنین یک تابلو )شـــامل تجهیزات برق قدرت و کنترل( تشكیل شده است.

iDC ویژگی های  اختصاصی سیستم های سرمایشی راهروی سرد و گرم بسته 
iDC واحد داخلی سیستم های سرمایشی راهروی سرد و گرم بستۀ

و 	  بـــر اســـاس طراحـــی  گـــرِم بســـته  راهـــروی ســـرد و  قابلیـــت قرارگیـــری درون 
ی ز شبیه ســـا

همخوانی با سایر تجهیزات درون راهرو 	 
 دارای ارتفاع 202 تا 225 سانتی متر و عرض  30 سانتی متر در سیستم گازی	 
دارای ارتفاع 202 تا 225 سانتی متر و عرض    30 و 60  سانتی متر در سیستم آبی	 
طراحی و ساخته شده در داخل کشور و توسط مهندسان ایرانی	 
امكان سفارشی سازی متناسب با نیاز مشتری 	 
دارای تـــوان نامـــی 20 کیلو وات با عمق 100 و 107 ســـانتی متر و متناســـب با عمق 	 

مجاور  رک های 

iDC واحد خارجی سیستم های سرمایشی راهروی سرد و گرم بستۀ
استقرار در فضای خارج از محیط داخلی مرکز داده 	 
امكان دفع حرارت واحد داخلی به محیط خارج 	 
استفاده از کندانسور به عنوان واحد خارجی سیستم DX )گازی(	 
استفاده از چیلر به عنوان واحد خارجی CW )آب سرد(	 
استفاده در مكانیزم گازی، به ازای هر واحد داخلی، یک واحد خارجی 	 
دارای حداکثـــر مســـیر لوله کشـــی بین واحد داخلـــی و واحد خارجی در سیســـتم 	 

گازی در حـــدود 40 متر بـــا اختالف ارتفاع کمتـــر از 15 متر

iDC تابلوی برق و کنترل سیستم های سرمایشی  راهروی سرد و گرم بستۀ
قرارگیـــری تجهیـــزات بخـــش توزیع برق قـــدرت و کنتـــرل به صورت مجـــزا در یک 	 

واحـــد مجزا
قابلیـــت کنتـــرل، مانیتورینـــگ و توزیـــع جریـــان در یک واحـــد مرکزی بـــرای کلیۀ 	 

 iDC سیســـتم های سرمایشـــی موجـــود در راهـــروی ســـرد و گرم بســـتۀ
بـــا 	  سرمایشـــی  سیســـتم  ورودی  بـــرق  زیرســـاخت  افزونگـــی  میـــزان  افزایـــش 

ATS )Automatic Transfer Switchم(  کلیـــد  یـــک  از  اســـتفاده 
صرف حداقل هزینه برای افزایش سطح افزونگی	 
و 	  کنتـــرل  سیســـتم  دســـترس پذیری  حداکثـــر  و  اطمینـــان  میـــزان  افزایـــش 

مانیتورینـــگ جریـــان بـــرق مورد نیـــاز سیســـتم سرمایشـــی از طریق یـــک یا چند 
ســـرخط بـــرق بـــدون وقفـــه 

ارســـال پیام هـــای اطالع رســـانی، هشـــدار و ... از طریـــق راه های ارتباطـــی مانند 	 
ایمیـــل، اس ام اس و ...
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 iDC دِر راهروی سرد و گرم بستۀ
پـــس از چیدمان رک و سیســـتم سرمایشـــی در راهروهای مـــوازی هم، به منظور 
ایجـــاد یـــک راهروی ســـرد یا گـــرم بســـته، الزم اســـت بخـــش فوقانـــی راهروی 
ســـرد و یـــا گرِم بســـته به وســـیلۀ ســـقف و همچنیـــن از دو طـــرف آن توســـط در 
مســـدود شـــود. طراحی درهای دو لنگه ســـاخته شـــده توســـط این شـــرکت با 
در نظرگرفتـــن اســـتاندارد و بـــه دلیـــل اجتنـــاب از وجـــود مانع در هنـــگام ورود 
تجهیـــزات ســـنگین بـــا اســـتفاده از باالبرهـــای دســـتی بـــه درون راهـــرو، بدون 
آســـتانه در نظـــر گرفته شـــده اســـت. بـــرای ایزوله کـــردن راهروی ســـرد و گرم 
بســـته و عـــدم ارتبـــاط بـــا فضـــای بیـــرون و جلوگیـــری از هـــدر رفتن ســـرمایش 
تولیـــد شـــده، از پنل های موئـــی و درزگیرهـــا برای نقـــاط اتصالی متحـــرک مانند 

درها اســـتفاده خواهد شـــد. 

 iDC ویژگی های عمومی درهای دو لنگۀ راهروی سرد و گرم بستۀ
دارای دِر دو لنگه با عرض 60 سانتی متر و ارتفاع 202 و 225 سانتی متر	 
دارای چارچوب اصلِی در، فاقد آستانه 	 
دارای در  با فریم آلومینیومی و فوالدی مجهز  به پنل های موئی و فوم درزگیر 	 
طراحی هر دو لنگۀ در به صورت متحرک متناسب با نوع مكانیزم بازشو 	 
لومینیومی و فوالدی 	  امكان استفاده از فریم آ

 iDC ویژگی های اختصاصی درهای دولنگۀ راهروی سرد و گرم بستۀ
مکانیزم بازشوی خودکار

عدم دخالت دست در باز و بسته شدن دِر راهرو	 
مجهز به یک موتور DC با قابلیت اطمینان باال 	 
امكان نصـــب انـــواع مكانیزم های کنترل دسترســـی به منظـــور فرمان پذیری، 	 

هدایت و کنتـــرل دِر راهرو
مجهز به باتری یدکی برای ارائه خدمات در مواقع قطع برق 	 

مکانیزم بازشوی دستی
دارای مكانیزم باز و بسته شدن در به صورت دستی و توسط نیروی انسانی 	 
عدم نیاز  به اعمال نیرو  به دلیل استفاده از مكانیزم تسمه و چرخ برای باز شدن	 
باز شدن همزمان هر دو لنگۀ در، بدون نیاز به اعمال نیرو به هر دو در  	 

iDC پنل سقف راهروی سرد و گرم بستۀ
پـــس از نصـــب رک، سیســـتم های سرمایشـــی و درهـــای دو لنگه، به منظـــور محفوظ 
کردن راهروی ســـرد و گرم بســـتۀ iDC از قســـمت فوقانی، نیاز به قطعاتی اســـت که 
بتـــوان در کوتاه تریـــن زمـــان ممكـــن با توان دسترســـی بـــاال و همچنین ســـاده ترین 

روش ســـرویس و نگهداری و ســـایر عوامل، ســـقف راهـــروی مورد نظر را پوشـــاند.
 

بـــه همیـــن دلیـــل، در راهـــروی ســـرد و گـــرم بســـتۀ iDC ســـاخت این شـــرکت، برای 
پوشـــش بخـــش فوقانـــی راهـــرو از دو روش زیر اســـتفاده می شـــود:

راهكار سقف فلزی	 
راهكار سقف شفاف	 

iDC ویژگی های  عمومی پنل های سقف راهروی سرد و گرم بستۀ
دارای عرض 30، 60 و 80 سانتی متر متناسب با طول راهرو	 
حفظ یكپارچگی با سایر قطعات راهرو 	 
امـــكان تعبیه شـــرایط الزم بـــرای ورود زیرســـاخت های دیگر از قبیل دســـتگاه های 	 

اعـــالم حریـــق )دتكتورهـــا(، نازل هـــای اطفـــا و دوربین هـــای مدار بســـته و ســـایر 
تجهیزات امنیـــت فیزیكی

iDC ویژگی های اختصاصی پنل های سقف راهروی سرد و گرم بستۀ
راهکار سقف فلزی

استفاده از  ورق فوالدی خم کاری شدۀ دو جداره به همراه ماژول های روشنایی	 
استفاده از  رنگ روشن برای افزایش ضریب بازتاب نور و کاهش مصرف برق	 
استفاده از  رنگ الكترواستاتیک	 
 	 SMD مجهز به ماژول روشنایی با فناوری
فراهـــم کردن میزان لوکس مورد نیاز بین 450 تـــا 500 لوکس در ارتفاع یک متری 	 

از کف 

راهکار  سقف شفاف
استفاده از مواد شفاف از جنس پلكسی گلس	 
عدم استفاده از ماژول روشنایی با توجه به سطوح شفاف	 

Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Door)Hot/Cold Aisle Containment Accessories 
(Ceiling Panel)
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iDC ترانک سقفی راهروی سرد و گرم بستۀ
در محصـــول راهـــروی ســـرد و گـــرم بســـتۀ iDC این شـــرکت بـــرای رعایـــت قوانین 
اســـتاندارد در زمینـــۀ کابل کشـــی بـــرق و دیتـــا در مرکـــز داده، ترانک های ســـقفی 
فلـــزی، طراحـــی و ســـاخته شـــده اســـت کـــه با توجـــه بـــه نـــوع ســـاختار آن، کلیۀ 
زیرســـاخت های کابلـــی مورد نیـــاز در راهروی ســـرد و گرم بســـتۀ iDC را پشـــتیبانی 
می کنـــد. طراحـــی این ترانک به صورت ســـه طبقـــه و هر طبقه مجـــزا از دیگر طبقات 
اســـت. جنـــس بدنۀ ایـــن ترانک هـــا از ورق فوالدی اســـت و امكان نصـــب  انواع 
کابل هـــای مســـی، فیبـــر نـــوری و بـــرق را فراهـــم می کنـــد. بـــا توجـــه بـــه طراحی و 
ســـاخت توســـط این شـــرکت، سفارشی ســـازی این محصول نیز امكان پذیر است. 

iDC ویژگی های عمومی ترانک های سقفی راهروی سرد و گرم بستۀ
ز  و زبانه	  دارای یک شاسی اصلی سه طبقه مجزا به صورت در
سهولت در امكان حذف یا جابه جایی طبقات	 
ارائه شده در سه سایز مختلف	 
ایجـــاد یـــک ســـاختار یكپارچه بـــا اســـتفاده از ماژول هـــای جداگانه بـــر روی رک، 	 

iDC سیســـتم داخلـــی ســـرمایش و ارتبـــاط عرضـــی راهروی ســـرد و گرم بســـتۀ
وجود منافذ و بازشوها در کف ترانک ها به منظور آرایش و مدیریت کابل ها	 

ویژگی های اختصاصی ترانک های سقفی
ترانک سقفی 60 سانتی متری

دارای طول 60، عرض 25 و ارتفاع 15 سانتی متر 	 
امكان استفاده بر روی رک با عرض 60 سانتی متر 	 

ترانک سقفی 30 سانتی متری
دارای طول 30، عرض 25 و ارتفاع 15 سانتی متر 	 
امـــكان اســـتفاده بـــر روی واحـــد داخلـــی سیســـتم ســـرمایش بـــا عـــرض 30 	 

ســـانتی متر 

ترانک سقفی 130 سانتی متری
دارای طول 130، عرض 25 و ارتفاع 5 سانتی متر	 
ارتباط بین ردیف های رک و سیســـتم سرمایشـــی در هر دو ســـمت راهروی سرد 	 

  iDC و گرم بستۀ

در طراحـــی موارد ذکر شـــده کلیۀ شـــرایط مالی و فنی پروژه، تحـــت نظر خواهد بود 
و کارفرمایـــان می توانند براســـاس هزینه و بودجه از پیش تعریف شـــده نســـبت 
بـــه انتخـــاب هر یـــک از راهكارهـــای معرفی شـــده اقدام کننـــد. با توجه بـــه اینكه 
طراحـــی و ســـاخت کلیـــه محصوالت ذکر شـــده، در داخل کشـــور صـــورت می گیرد، 
امـــكان ارتقـــا و یـــا تغییـــر  آن در هـــر زمـــان و با صـــرف هزینـــۀ مناســـب امكان پذیر 

. ست ا

Hot/Cold Aisle Containment Accessories (Trunk)Hot/Cold Aisle Containment Accessories (PDU)
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iDC پنل های توزیع برق راهروی سرد و گرم بستۀ
 ،iDC پـــس از طراحـــی و اجرای تمامی بخش ها در یک راهروی ســـرد و گرم بســـتۀ
ضـــروری  اســـت کـــه تجهیزات نصـــب شـــده در رک ها به بـــرق متصل شـــوند. با 
توجـــه بـــه این کـــه در رک های اتـــاق کامپیوتر معمـــوال تجهیزات متعـــددی نصب 
می شـــود، نیـــاز بـــه تعـــداد بیشـــتری پریز اســـت تـــا این تجهیـــزات بـــه آن وصل 

شـــوند. بنابرایـــن در این جـــا بحـــث پاورهـــای توزیع برق مطرح می شـــود.
شـــرکت تیام شـــبكه، انواع پاورهـــای توزیع بـــرق را با تنوع وســـیعی از توان های 
( و با توجه به تـــوان تجهیزات نصب شـــده در رک ها،  مختلـــف )از 16 تـــا 96 آمپـــر
طراحـــی می کنـــد و بـــه مرحله تولید می رســـاند. تنـــوع محصوالت و درجۀ وســـیع 
آمپـــر مصرفـــی و همچنین تنوع تعـــداد پریزها باعث می شـــود که تمـــام نیازهای 

مصرف کننده هـــا  تأمین شـــود.

iDC ویژگی های عمومی پنل های توزیع برق راهروی سرد و گرم بستۀ
 	 220V~230V -50/60Hzطراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران
کاهـــش ریســـک الكتریكی با حذف سیم کشـــی داخل و جایگزینی آن با شـــینۀ 	 

یكپارچه مسی 
دارای پریزها و قاب ماژول های کشویی	 
لومینیومی به منظور زیبایی و هم خوانی بیشتر با محیط	  دارای بدنۀ آ
مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوار	 
مجهز به کلید به منظور قطع و وصل برق ورودی به همراه درپوش محافظ	 
کارکرد در دمای 0 تا 50 درجۀ سانتی گراد	 

iDC ویژگی های اختصاصی پنل های توزیع برق راهروی سرد و گرم بستۀ
مجهـــز بـــه نمایشـــگر )Segment 7( به منظـــور نمایـــش ولتاژ و شـــدت جریان 	 

مصرفـــی و تـــوان مصرفی
 ســـاختار مـــاژوالر بـــا امكان نصـــب حداکثـــر 5 ماژول بـــرای ســـهولت کاربر در 	 

انتخـــاب تعداد و نـــوع پریز
پشتیبانی از شدت جریان تک فاز 32 و 63 آمپر	 
پشتیبانی از شدت جریان سه فاز 32 آمپر	 
 	)IP Based( امكان ارتباط از راه دور براساس پروتكل اینترنت
 مجهز به سیستم هشدار برای ولتاژ و شدت جریان غیرمجاز	 
دارای دو پورت برای نصب سنسورهای دما و رطوبت	 
امكان تعریف بازه برای جریان و ولتاژ مصرفی	 
 	C19  و  C13 دارای حداکثر 42 پورت از پریزهای

پنل های توزیع برق با قابلیت اتصال به دو منبع مستقل از همدیگر 
 ATS (Automatic Transfer Switch(

افزایـــش ضریـــب ایمنی و به حداقل رســـاندن قطع بـــرق ورودی تجهیزات اکتیو 
از موارد و دغدغه های بســـیار حیاتی و حســـاس این تجهیزات اســـت، چرا که اگر 
به هـــر دلیلی، بـــرق ورودی این تجهیزات قطع شـــود، خســـارات جبران ناپذیری 
 را بـــه بـــار مـــی آورد. بـــرای حـــل ایـــن دغدغه و موضـــوع مهـــم و حیاتی، شـــرکت 
تیــــام شبــــكه تالش کرده اســـت تا محصولی متفاوت را طراحـــی و عرضه کند که 

نیاز مصرف کننـــده را به خوبـــی تأمین کند.
ایـــن نوع پاور دارای دو مســـیر برق ورودی مســـتقل از یكدیگـــر و دو عدد کابل 
بـــرق مســـتقل اســـت و زمـــان تغییـــر از منبـــع اول به دوم تا حدی ســـریع اســـت 
کـــه برای اســـتفاده در تجهیزات اکتیو محســـوس نمی باشـــد. در ایـــن محصول از 
عناصر الكترونیكی پرقدرت اســـتفاده شـــده اســـت و زمان کلیدزنـــی را به کمتر از 
یـــک دورۀ تنـــاوب بـــرق ورودی می رســـاند. این موضـــوع باعث می شـــود که در 
زمـــان قطع بـــرق، یكی از ورودی های بـــرِق ورودی دوم بـــه مصرف کننده منتقل 

و از »خاموش شـــدن« تجهیز جلوگیری شـــود.
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Model NO. P/N TIAM Containment
Roof/
Light/
Trunk

Size
)cm(

Containment  

Roof

1 TCR-126 T C R 120×60

2 TCR-123 T C R 120×30

3 TCR-156 T C R 150×60

4 TCR-153 T C R 150×30

Containmet 

Roof Trunk

5 TCT-030 T C T 30×25

6 TCT-060 T C T 60×25

7 TCT-130 T C T 130×25

8 TCT-160 T C T 160×25

Containment  
Light 9 TCL-101 T C L --

Model NO. P/N TIAM Door/
Lock Containment Size

)cm( Type*

Containment 

Door

1 TDC-123 T D C 120 3

2 TDC-153 T D C 150 3

3 TDC-124 T D C 120 4

4 TDC-154 T D C 150 4

5 TDC-125 T D C 120 5

6 TDC-155 T D C 150 5

7 TDC-126 T D C 120 6

8 TDC-127 T D C 120 7

9 TDC-128 T D C 120 8

10 TDC-129 T D C 120 9

11 TLK-PNC T L -- -- PNC

12 TLK-FGP T L -- -- FGP

* Type:
3: Side by Side Metal Door
4: Fixed Panel
5: Single Side Metal Door
6: Side by Side Automatic Glass
7: Single Side Telescopic Automatic Metal

8: Single Side Telescopic Automatic Glass
9: Side by Side Automatic Metal
PNC: Pincode Access Control for Cold/Hot Aisle 
Containment Doors
FGP: Finger Print Lock for Cold/Hot Aisle 
Containment Doors

TCT-Rack Roof Trunk 

TDM-Data Center Infrastructure Management )DCIM(

TCL-Containment Light Module

TCR-Containment  Roof

TRS-Server Rack

TAC-In-Row Cooling System

TAC-In-Row Spacer

TPD-IP Switched Metered PDU

TPD-Metered PDU

TPD-Modular PDU

TDC-Containment Door

   مشخصات فنی    مشخصات فنی 

H
ot/Cold A

isle Containm
ent (Com

ponents)

Hot/Cold Aisle Containment (Components)
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 Side Air Flow  راهکار سرمایشی
در صـــورت محدود بـــودن عرض راهـــرو برای چیدمان رک هـــا در دو ردیـــف روبه روی 
هـــم، می تـــوان با یـــک ردیف رک نیز به شـــرایط مطلوب بـــرای افزایش بهـــره وری اتاق 

سرور دســـت یافت.
برای دســـتیابی به این مهم، امكان  محصور کردن فضای جلو یا عقب رک ها نســـبت 
بـــه ایجاد راهروی ســـرد یا گرم با هدف جلوگیـــری از تداخل هوای ســـرد و گرم  وجود 
 In-Row دارد. در ایـــن راهـــكار توزیع هوای ســـرد و جمع آوری هوای گرم توســـط کولـــر
انجام می شـــود ولی پیشـــنهاد می شـــود برای افزایش بهره وری، کولرهـــایIn-Row  با 
کولرهـــای Side Air Flow  جایگزیـــن شـــود. در این راهكار بســـته به ابعـــاد اتاق مورد 

نظر، امكان اســـتفاده از محفظۀ شیشـــه ای و یا عدم اســـتفاده از آن وجود دارد.

In-Rack راهکار سرمایشی
در ســـازمان ها یـــا شـــرکت های کوچک به منظـــور متمرکز کـــردن ســـرورها، تجهیزات 
کامپیوتـــری و اســـتفاده مشـــترک از منابـــع بـــرای نگهـــداری آن هـــا در یـــک فضـــا، از 
اتـــاق امنـــی بـــه نـــام اتاق ســـرور اســـتفاده می شـــود. بـــرای زیرســـاخت ایـــن اتاق، 
اســـتانداردهای مشـــابه مرکـــز داده اعمـــال می شـــود. فعالیـــت مدام ســـرورها به 
صـــورت 24×7 موجـــب ایجـــاد گرمـــای زیـــادی در اتاق می شـــود که ســـبب کوتاه تر 
شـــدن عمـــر قطعات الكتریكـــی و همچنین کاهش راندمان سیســـتم می شـــود؛ به 

طـــوری کـــه در برخی مواقـــع، راندمـــان تـــا حـــدود 50 درصد کاهـــش می یابد.
بـــا توجـــه بـــه این کـــه تجهیـــزات ســـرویس دهی جدیـــد دارای قابلیـــت کاهـــش 
خـــودکار بازدهـــی همزمـــان بـــا افزایـــش دمـــا هســـتند، ایـــن عامـــل باعـــث ایجـــاد 
فرآینـــد پنهـــان کاهـــش بازدهـــی می شـــود. گاهـــی فضـــای محـــدود اتـــاق و لـــزوم 
اســـتفادۀ بهینـــه از فضـــا، محدودیـــت منابـــع مالـــی و ... سرپرســـت شـــبكه را از 
بـــه همیـــن منظـــور، در  اســـتاندارد دور می کنـــد.  ایجـــاد مرکـــز  داده  معیارهـــای 
صورتـــی کـــه امـــكان یـــا تمایلـــی بـــرای محصور کـــردن فضـــای جلـــو یا عقـــب رک ها 
سرمایشـــی سیســـتم  از  اســـتفاده  شـــرکت  ایـــن  پیشـــنهاد  نباشـــد،  راهـــرو   یـــا 
 In-Rack  اســـت. همانطور که در تصویر مشخص اســـت، در این محصول با انتقال 
هـــوای ســـرد از طرفیـــن کولر به فضـــای داخل رک هـــا و جمع آوری هـــوای گرم تولید 
شـــده در پشـــت رک ها، فرآیند خنک ســـازی تجهیـــزات، درون رک صـــورت می گیرد. 
فرآیند اینگونه اســـت که در محصول In-rack، هوای گرم که از تجهیزات داخلی به 
پشـــت رک رانده می شـــود را جمـــع آوری می کند و پس از خنک ســـازی از طرفین کولر 
بـــه داخـــل رک می دمد. اگر چه این راهكار کلیۀ مزایای اســـتفاده از راهروی ســـرد و 
گرم بســـتۀ iDC را پوشـــش نمی دهد، ولی تـــا حد قابل قبولی به بهبـــود بهره وری 

سیستم سرمایشـــی کمک می کند.

Side A
ir Flow
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Custom
ized Services

خدمات سفارشی سازی 
این شـــرکت همگام با پیشـــبرد کیفی ســـطح بهره وری زیرســـاخت های IT موجود در کشور و با هدف کاهش مشـــكالت موجود، خدمات سفارشـــی در زمینۀ مرکز  داده را ارائه 
کرده اســـت. علی رغم  اطالع از مزایای اســـتفاده از راهروی ســـرد یا گرم، در بســـیاری از شـــرکت ها و ســـازمان ها به دلیل وجود محدودیت های مالی، لزوم استفاده از تجهیزات 
زیرســـاختی موجود مانند رک و سیســـتم سرمایشـــی و همچنین محدودیت فضا، بهره برداری از این راهكار به تعویق افتاده و یا صرف نظر شـــده اســـت.  این شـــرکت با توجه 
بـــه برخـــورداری از سیســـتم های خودکار و مكانیزه تولید در داخل کشـــور، با رفع الزام و ضرورت همخوانی کامل رک ها با سیســـتم های سرمایشـــی مورد اســـتفاده در راهروی 
ســـرد یا گرم و همچنین قابلیت سفارشی ســـازی ســـاختار  راهروی ســـرد یا گرم بـــا محدودیت های فضای مرکـــز داده، امكان بهره برداری از راهكار راهروی ســـرد یا گـــرم را برای 
کارفرمایـــان و بـــا حداقل تغییرات و بهره گیری از امكانات موجود، فراهم کرده اســـت. این در حالی اســـت که تولید داخلی محصوالت مرتبط بـــا این راهكار با صرفه جویی های 

قابل مالحظه ای همراه بوده و اســـتفاده از این راهكار  را برای عالقه مندان تســـهیل کرده اســـت.

سفارشی ســـازی راهروی ســـرد یا گرم بســـتۀ iDC  با انواع سیســـتم های 
سرمایشـــی موجود در مرکز داده 

اســـتفاده از راهـــروی ســـرد یا گرم بســـته با هـــدف جلوگیـــری از تداخل هـــوای گرم 
و ســـرد در مرکـــز داده، ضمـــن بهینه ســـازی الگـــوی توزیع هـــوای ســـرد و جمع آوری 
 هـــوای گـــرم، فـــارغ از نـــوع سیســـتم سرمایشـــی موجـــود در مرکـــز داده  اعـــم از  
راندمـــان  درصـــدی   ٢0 حداقـــل  افزایـــش  باعـــث   ... و    HVAC ،In-Row ،SPLIT

سیســـتم های ســـرمایش خواهـــد شـــد. همچنین این شـــرکت بـــا اســـتفاده از این 
راهكار و با تكیه بر توان تولید سفارشـــی خود، امكان همخوان ســـازی راهروی سرد 
یـــا گرم و رک هـــای  iRACK را بـــا انواع کولرهـــای In-Row از عناوین تجـــاری گوناگون 

بـــرای عالقه منـــدان فراهم کرده اســـت.

سفارشی ســـازی راهـــروی ســـرد یـــا گرم بســـتۀ iDC  بـــا انـــواع رک های 
موجـــود و تحـــت بهره بـــرداری در مرکـــز داده 

در صـــورت تمایـــل مصرف کننـــدگان بـــه ادامـــه اســـتفاده از رک های موجـــود در 
مرکـــز دادۀ خـــود، این شـــرکت می تواند با اعمـــال تغییرات در ســـاختار موجود و 
به منظـــور حفـــظ رک های قدیمی در کنار ســـایر رک هـــای جدید، ســـاختار  راهروی 

ســـرد یا گرم بســـته  را به شـــكل سفارشـــی تولیـــد کند.  

Customized Services (خدمات سفارشی)
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iDC وی سرد و گرم بسته اضافه کردن سیستم های سرمایشی به راهر ودن تجهیزاتی نظیر رک و سیستم های سرمایشی  حفظ محصوالت قدیمی و نیز افز
جدید در کنار تجهیزات قدیمی
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سفارشی سازی راهروی سرد و گرم بسته iDC   با محدودیت های فیزیکی فضای تخصیص داده شده به مرکز داده
در صـــورت وجـــود محدودیت هـــای فیزیكـــی در فضـــای تخصیص داده شـــده بـــه مرکز  داده، از جمله وجود ســـتون در فضای اســـتقرار  راهروی ســـرد یا گرم بســـته و ســـایر 
محدودیت هـــای متـــداول،  این شـــرکت تا حد ممكن با اعمال تغییرات و سفارشی ســـازی راهروی ســـرد یا گرم بســـته ، ضمن بهره گیری از حداکثر فضای موجود نســـبت به 
رفع مشـــكل و اســـتقرار راهروی ســـرد یا گرم بســـته  اقدام کرده و در صورت وجود محدودیت های مربوط به عرض ناکافی راهرو، از راهكار راهروی ســـرد یا گرم  یک ردیفۀ 

بسته اســـتفاده خواهد کرد.

Custom
ized Services

بـــا توجـــه به پیشـــرفت فنـــاوری و نیاز روز افـــزون به تجهیـــزات موثر در ارتقای ســـطح 
زندگـــی، تعییـــن مالک های انتخـــاب تجهیزات،بســـیار با اهمیت اســـت.

یكی از  مراکز مهم و حیاتی در هر کشـــور، مرکز داده  اســـت  که با توجه به نوع ساختار 
خـــود  بـــه صورت کلـــی و جزئی ســـرویس ارائه می کنـــد. در واقع این ســـرویس دهی 
می تواند در ســـطح شرکت های کوچک، ســـازمان های بزرگ و مراکز سرویس کشوری 

باشد. 
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت مرکـــز داده، انتخـــاب و اســـتفاده از تجهیـــزات مناســـب در 
زیرســـاخت های مرکـــز داده اهمیت فراوانی دارد و یكـــی از فاکتورهای مهم در انتخاب 
این زیرســـاخت، توجه به خدمات پس از فروش و اســـتفاده از پتانســـیل های داخلی 
اســـت تا در مواقع لزوم، امكان دریافت ســـرویس و تعمیرات مورد نیاز در اسرع وقت 

و با صـــرف کمترین هزینه وجود داشـــته باشـــد.
 بـــا توجـــه به اینكه انواع مراکـــز  داده ای کـــه در ایران احداث و راه اندازی می شـــوند، 
عموما دارای ســـاختار اداری هستند، پوشش دهندۀ الزامات استاندارد نخواهند بود 
کـــه ایـــن موضوع موجب ایجاد مشـــكالت فراوان بـــرای ســـازمان ها و نهادهای حامی 
ایـــن امر می شـــود.  بـــر همین اســـاس و با توجـــه به توضیحات فوق، شـــرکت تیــــام 
شبــــكه از ســـال ٨٩، راهـــروی ســـرد یا گرم بســـته  را به همـــراه کلیۀ متعلقـــات )موارد 
جانبی( مطابق اســـتانداردهای موجود در این زمینه ســـاخته و عرضه کرده اســـت. با 
توجه به اینكه کلیۀ مراحل طراحی و ســـاخت توســـط کارشناســـان این شـــرکت انجام 
می شـــود، امـــكان سفارشی ســـازی این محصول متناســـب با نیاز کارفرما به ســـهولت 

امكان پذیـــر خواهد بود.
 خدمـــات ایـــن شـــرکت در بخش هایی که نیـــاز به سفارشی ســـازی دارد، به شـــرح زیر 

است:
بهینه ســـازی مكانیـــزم ســـرمایش قدیمی بـــه جدید از نظـــر توان قابـــل ارائه و   -1

شـــكل ظاهری
بهینه ســـازی مصـــرف انرژی در بخش ســـرمایش با ایجـــاد راهروی ســـرد یا گرم   -2

بســـته متناســـب با تجهیزات موجود
تبدیل چیدمان رک ها به راهروی ســـرد یا گرم بســـته بـــدون تغییر در چیدمان   -3
رک هـــا شـــامل درهـــای دولنگـــه، پنل های ســـقف، ترانک های ســـقفی بـــرای نصب 

غیره و  کابل 
جایگزینی سیستم های سرمایش قدیمی با تجهیزات جدید  -4

بهینه ســـازی تجهیزات موجود و افزایش میزان حجم آن با اســـتفاده از تجهیزات   -5
جدید در کنار تجهیزات قدیمی از قبیل رک، سیســـتم سرمایشـــی و غیره

نصب رک ها و سیســـتم سرمایشـــی جدید در کنار تجهیزات فعلی و موجود و به   -6
صورت تلفیقـــی )عناوین تجاری مختلف(

طراحی و ســـاخت راهروی ســـرد یا گرم بســـته متناســـب با شـــرایط معماری اتاق   -7
ســـرور، حتی در صورت وجود ســـتون ساختمان

طراحی و ساخت راهروی سرد یا گرم  بسته متناسب با ارتفاع فضای مورد نظر  -8
ساخت رک و سیستم سرمایشی متناسب با نیاز کارفرما  -9

- H
ot/Cold Aisle Containm

ent

ی تجهیزات در صورت وجود ستون )و سایر محدودیت های متداول( در فضای  سفارشی ساز
iDC وی سرد یا گرم بسته استقرار راهر

ی تجهیزات موجود و نیز افزایش تجهیزات جدید در کنار تجهیزات قدیمی   بهینه ساز
)نظیر رک و سیستم های سرمایشی(
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نیازهـــای جامعـــۀ فناوری اطالعـــات همواره در حال تغییر اســـت و ســـرعت رشـــد این 
صنعت چه در حوزۀ ســـخت افزار و چه نرم افزار بســـیار باالتر از دیگر صنایع اســـت. در 
نتیجه برای پاســـخگویی به این نیازهـــا، باید با تغییر و پیشـــرفت در فناوری، همگام 
شـــد. بخش عمـــده ای از نگرانی های کارشناســـان و مدیـــران IT بـــه محدودیت های 
فضایـــی موجـــود در مرکـــز داده و همچنین میـــزان ســـرمایه و هزینه هـــای عملیاتی و 
نگهـــداری مربـــوط بـــه آن برمی گـــردد کـــه فراهـــم آوردن مرکـــز دادۀ ســـیار می تواند 

پاســـخگوی بخش وســـیعی از مشـــكالت موجـــود در راه اندازی مرکز داده باشـــد.
مرکـــز دادۀ ســـیار )CDC )Containerized Data Center مجموعـــه ای از  زیرســـاخت ها 
و تجهیـــزات اســـت که جزو مرکـــز دادۀ ســـیار )MDC )Mobile Data Center  محســـوب 
می شـــود و گاهـــی بـــه همیـــن نـــام نیـــز خوانده می شـــود. ایـــن نـــوع مرکـــز داده به 
نگهـــداری داده های یـــک ســـازمان در درون یک کانتینـــر می پـــردازد و می تواند برای 
پاســـخ به نیازهایـــی مانند کمبود فضای فیزیكـــی، محدودیت هـــا و هزینه های باالی 
ســـاخت مرکز دادۀ ثابت، ســـرعت عمـــل در راه اندازی، امـــكان جابه جایی در کمترین 

زمـــان ممكـــن و بســـیاری نیازهای دیگر، مورد اســـتفاده قـــرار گیرد.
از آنجـــا کـــه ایـــن دســـته محصـــوالت عمدتـــًا براســـاس نیـــاز کارفرما سفارشی ســـازی 
می شـــوند و سفارشی ســـازی نیازمند تشـــكیل جلســـات متعدد، نیازســـنجی و طراحی 
اســـت، از این ر و ســـفارش گذاری با شـــرکت های خارجی پرهزینه، مشـــكل و در بعضی 

مـــوارد غیر ممكن اســـت.
 این شـــرکت در راســـتای توسعۀ صنعت IT کشـــور و کمک به رفع کاستی های موجود 
در بـــازار، بـــا اســـتفاده از روش هـــای به روز، پیشـــرفته، ســـریع و مقرون بـــه صرفه و 
رعایت اســـتاندارد EN/IEC 60529-2004 با IP-56، بخش مرکز دادۀ سیار با نام تجاری 
iBOX را تولیـــد و عرضـــه کرده اســـت که در این بخش به طور کامل مرکز دادۀ ســـیار و 

قابلیت هـــای این دســـته از محصـــوالت تولیدی این شـــرکت را توضیح می دهیم. 
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iBOX Mobile Data Center )مرکز داده سیار(

از ماژول های مهم مرکز داده می توان به موارد زیر اشاره کرد:
 •  ماژول رک و ارتباطات
 •  ماژول کنترل و نظارت

 •  ماژول سرمایش
 •  ماژول برق

دالیل ساخت مرکز  دادۀ سیار
•  کمبود فضای فیزیكی

•  برنامه ریزی برای استمرار کسب و کار
 •  محدودیت ساختمانی برای تاسیس مرکز  دادۀ ثابت

 •  نیاز به راه اندازی مرکز  داده در کمترین زمان
 •  امكان انتقال سریع مرکز  داده در شرایط فورس ماژور

iBO
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مرکز دادۀ ســـیار )CDC )Containerized Data Center مجموعه ای از زیر ساخت ها 
 MDC )Mobile(  و تجهیزاتی اســـت که به عنوان زیرمجموعه ای از مرکز دادۀ ســـیار
Data Center محســـوب می شـــود. این نوع مرکز داده، برای نگهداری داده های 

یـــک ســـازمان در محیطی کنترل شـــده اســـتفاده می شـــود و در درون یک کانتینر 
اســـتاندارد تعبیه شـــده اســـت. هدف اصلـــی از تولید و عرضـــۀ چنین محصولی، 
ایجاد امكان نصب و راه اندازی ســـریع  مرکـــز داده و همچنین قابلیت جابه جایی 

است.  آن 
مرکـــز دادۀ ســـیار یـــک راه کار قابـــل حمل، بـــرای پیاده ســـازی مرکز داده اســـت. 
ایـــن روش جایگزینـــی بـــرای مرکـــز دادۀ ثابت اســـت و در هـــر مكانی کـــه نیاز به 

پیاده ســـازی یـــک مرکـــز دادۀ قابـــل حمـــل باشـــد، برپا می شـــود.
یـــک مرکز دادۀ ثابت از چند بخش اساســـی شـــامل ســـازۀ فیزیكـــی، رک ها، اتاق 

کنترل )NOC(، شـــبكۀ بـــرق، اعالم و اطفای حریق، ســـرمایش، امنیت و مانیتورینگ 
و ... تشـــكیل می شـــود. امـــا در مرکز دادۀ ســـیار به عنـــوان رویكرد جدیـــد طراحان، 
تمامـــی اجزای اصلی تشـــكیل دهنده به صـــورت ماژول های متمایز شـــده در آمده 

است.
مرکز دادۀ ســـیار شـــامل دو نوع اصلی هســـتند. نوع رایج مرکز دادۀ سیار، با عنوان 
مرکز دادۀ کانتینری و یا مرکز دادۀ ســـیار قابل حمل شـــناخته می شـــوند که شامل 
تجهیزات مرکز داده )ســـرورها، تجهیزات شبكه و ذخیره سازی( در داخل یک کانتینر 
اســـتاندارد اســـت. نوع دیگر مرکز دادۀ ســـیار شـــامل مجموعـــه ای از کانتینرهایی 
اســـت کـــه هر یک بخشـــی از ماژول های مـــورد نیـــاز را در بر دارد و بر اســـاس حجم 

مـــورد نیـــاز در محل مورد نظر نصب می شـــود.



M
obile D

ata Center

149

 iBOX
iBOX راهكاری مشـــتمل بر تمامی اجزای زیرســـاخت فیزیكی مرکـــز داده در یک کانتینر 

اســـت. ســـازمان های دولتـــی )بـــرق ،آب،گاز، نفـــت و ....(، بانک ها، مراکـــز  تحقیقاتی 
و پژوهشـــی، شـــهرداری ها و مراکـــز مدیریـــت بحـــران و ... با اســـتفاده از مزایـــای این 
راهـــكار می توانند زیرســـاخت فیزیكی مـــورد نیاز خود را متناســـب با منابع پردازشـــی و 
ذخیره ســـازی، پیاده ســـازی کنند. همچنیـــن در زمان بـــروز حـــوادث غیرمترقبه مانند 
جنـــگ، زلزله و... با اســـتفاده از راهكار مذکـــور می توان خطر از دســـت دادن اطالعات 
و زمـــان عدم ارائه ســـرویس را به حداقل رســـاند. این شـــرکت با بهره گیـــری از توان 
 EN/IEC   فنـــی و نیروهـــای متخصـــص داخلـــی این محصـــول را مطابـــق بـــا اســـتاندارد
 IEC طراحی و تولید کرده اســـت و موفق به دریافت گواهینامۀ IP-56 2004-60529 با

60529 شـــده اســـت. )برای مشـــاهدۀ گواهینامـــه به صفحه 12 مراجعه شـــود.(

)Modular Structure( ساختار بخش پذیر
شـــامل بخش های اصلـــی مرکز داده مانند اتاق ســـرور، اتاق مانیتورینـــگ و اتاق های 
مكانیكی- الكتریكی اســـت و بســـته به نوع کاربری و تعداد رک، تغییـــر در چیدمان و 

انـــدازۀ فضاهای فوق امكان پذیر می شـــود.

)Expandability( قابلیت گسترش
در صورت نیاز به افزایش منابع ذخیره ســـازی و پردازشـــی بـــا اضافه کردن هر تجهیز، 

می توان به راحتی زیرســـاخت فیزیكی مناســـب برای فاز گســـترش را فراهم کرد. 
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)Portability( قابلیت انتقال
در صـــورت نیاز به تغییر مكان، کانتینر توســـط تریلر یا بالگـــرد، به راحتی قابل انتقال 
 بـــه مكان هـــای صعب العبور اســـت و می تـــوان در مكان جدیـــد و با کمتریـــن زمان

 Down Time، سرویس های مورد نیاز کارفرما یا کارکنان را در زمان بحران ارائه داد.

)Facility( تسهیات
راهكارهـــای مـــورد نیـــاز در هر یـــک از بخش هـــای الكتریكی، تاسیســـاتی و مخابراتی 
که شـــامل تابلـــوی برق، سیســـتم های اعالم و اطفـــای حریق، UPS، سیســـتم های 
مدیریـــت هوشـــمند، ارتباطـــات داده، بـــرق، مخابـــرات، امنیـــت فیزیكـــی و ســـایر 
بخش هـــای اســـتاندارد TIA-942 هســـتند را در داخـــل iBOX به صـــورت یكپارچـــه 

می تـــوان فراهـــم آورد.

)Cost Affordable( مقرون به صرفه
راهـــكار مرکـــز دادۀســـیار بـــا توجـــه به حـــذف بخـــش قابـــل توجهـــی از هزینه های 
ســـاختمانی، یـــک راه حـــل مقـــرون بـــه صرفـــه را در مقایســـه بـــا مرکـــز دادۀ ثابت، 
به دســـت می دهد و ویژگی هـــای بخش پذیری، توســـعه پذیری و قابلیت انتقال را 
به همراه دارد. همچنین با توجه به راه اندازی ســـریع و مهیا کردن بســـتر مناســـب 
بـــرای تصمیم گیـــری و هدایت به موقع در شـــرایط بحرانـــی، از خســـارت های مالی و 

جانـــی و اتـــالف وقت جلوگیـــری می کند.
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مزایای مرکز دادۀ سیار iBOX نسبت به مرکز دادۀ ثابت
بیـــش از 50% از هزینه هـــا و زمان ســـاخت و بهره برداری از یک مرکـــز داده، متعلق 
بـــه تامیـــن یـــا ســـاخت تجهیـــزات زیرســـاختی آن اســـت. مرکز دادۀ ســـیار عـــالوه بر 
برخورداری از مزایای بســـیاری مانند جابه جایی و نصب آســـان، توســـعه پذیری باال 
و قابلیت اســـتفاده در شـــرایط گوناگون و متنوع، هزینه های ایجـــاد و بهره برداری از 
یک مرکز داده را در مقایســـه با مرکز دادۀ ثابـــت کاهش می دهد. مرکز دادۀ ثابت 
معموال با مصالح ســـاختمانی ساخته می شـــود و موارد زیر برخی از مزایای مرکز دادۀ 

هستند. سیار 

کاهش سرمایه گذاری اولیه
از آنجایـــی که در انتخاب ســـاختمان یک مرکز داده و همچنین ســـایر سیســـتم های 
زیرســـاختی آن الزم اســـت توســـعه آتی مرکز داده در نظر گرفته شـــود و پیش بینی 
انجام شـــود، بنابراین، هزینه ســـرمایه گذاری اولیه، زیاد خواهد شـــد که تغییرات 
ســـریع تكنولوژیكـــی و لزوم ســـازگاری بـــا آن ها، چنیـــن ســـرمایه گذاری اولیـــه ای را 
بـــه ســـختی توجیـــه می کنـــد. راه حل ســـیار یـــک روش هوشـــمندانه بـــرای کاهش 
هزینه های ســـرمایۀ اولیه و همگامی با نیازهای تكنولوژیكی و تغییرات بسیار سریع 

درحوزۀ فنـــاوری اطالعات اســـت.

راه اندازی سریع
در راه انـــدازی یـــک مرکز دادۀ ثابـــت، کارفرما درگیر مراحل نصـــب تجهیزات در محل 
خـــود، و نیز مدیریـــت و هماهنگی پیمانكاران مختلف برای زیرســـاخت های متفاوت 
اســـت )که گام بـــه گام در محل کارفرما اجرا می شـــود(، در حالی کـــه این درگیری ها 

طی فرآیند ســـاخت مرکز داده ســـیار به حداقل می رســـد.
به عنوان یک راه حل مهندســـی و اســـتاندارد، ماژول مرکز داده به راحتی در کارخانه 
ســـاخته شـــده و تنها فرآیند باقیمانده، راه اندازی آن در ســـایت مورد نظر است. با 
توجه به اینكه امكانات ســـاخت مرکز داده ســـیار در محل کارخانه بســـیار بهتر و در 
دسترس تر از سایت اســـت، در نتیجه هزینۀ راه اندازی بسیار کاهش پیدا می کند.

بهینه سازی مصرف انرژی
در راه حل ســـیار، فضا به طور مؤثر مورد اســـتفاده قرار می گیرد و اجازۀ مدیریت دقیق 
جریـــان هـــوا را فراهـــم می کند. بنابرایـــن درجۀ اثربخشـــی اســـتفاده از انـــرژی در این 

ماژول ها بســـیار بهبـــود می یابد.

مدیریت کارآمد
بی شـــک مدیریت یک مجموعۀ همســـان و ســـیار، بســـیار ســـاده تر از یـــک مجموعۀ 

ناهمگـــون و گســـترده اســـت و این مزیـــت ذاتی مرکز دادۀ ســـیار اســـت.

سرعت آرایش پذیری
راه حـــل ســـیار به صورتـــی غیرقابل تصـــور، ســـرعت جانمایـــی تأسیســـات و تجهیزات 

زیرســـاختی را در مرکـــز داده افزایـــش می دهـــد.

صرفه جویی در زمان 
زمـــان ایجاد یک مرکـــز دادۀ ثابت از طراحـــی اولیه تا راه اندازی به طـــور معمول زمان بر 
اســـت. ســـرعت اجرا و پیاده ســـازی در یک کســـب و کار، عنصری حیاتی است و مدت 
زمان اجرای آن از اهمیت باالیی برخوردار است. تالش شرکت تیـــام شبــكه در تامین 

تجهیـــزات و نصب و راه اندازی مرکز داده در کوتاه ترین زمان ممكن اســـت.  iBO
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ویژگی های کلیدی مرکز دادۀ سیار این شرکت عبارتند از:
تجمیـــع کلیـــۀ تجهیـــزات زیرســـاخت فیزیكـــی )ماننـــد رک، سیســـتم های ارتباطـــات 	 

شـــبكه، سیســـتم سرمایشـــی، سیســـتم توزیع برق، سیســـتم های امنیت فیزیكی، 
سیســـتم های پایـــش و مدیریـــت و ...( در یـــک کانتینر بـــه صورت واحد یـــا در چند 

مجموعـــه کانتینر در ابعاد گســـترده
 	)Plug in( اتصال به شبكه توزیع برق و شبكۀ داده به صورت
اســـتفاده از انـــواع راهكارهـــای سرمایشـــی از جملـــه In-Rack،  In-Room ،In-Row و  	 

Side Air Flow یـــا SAF براســـاس ســـفارش کارفرما

اســـتفاده از انواع عایـــق با مقاومت حرارتی بـــاال، و مقاوم در برابر انـــواع خوردگی و 	 
امكان به کارگیری در شـــرایط مختلـــف آب و هوایی

امكان استقرار در فضاهای بسته و باز	 
قابلیت طراحی و ساخت در اندازه های مختلف )استاندارد(	 
امـــكان اســـتقرار ٢ تـــا 14 رک بر اســـاس ســـفارش کارفرمـــا در هر کانتینر  و بیشـــتر در 	 

مجموعـــه ای از کانتینرها
امكان استقرار تجهیزات فعال مرکز داده با توان ٢0 تا 140 کیلووات	 
امكان دســـتیابی به ســـطوح مختلف دسترســـی بـــر اســـاس اســـتانداردهای معتبر 	 

ANSI/TIA-942 و  ANSI/BICSI-002 جهانـــی ماننـــد 
قابلیت سفارشی ســـازی مشـــخصات فنی محصول )تكنولوژی ســـرمایش، سیستم 	 

تولیـــد و توزیـــع برق، سیســـتم اعالم و اطفای حریـــق و ...( بنابر درخواســـت کارفرما

زیرساخت های فیزیکی یک مرکز دادۀ سیار
تجهیزات مخابراتی و ارتباطی	 
تجهیزات زیرساخت شبكه های رایانه ای و مخابراتی 	 
سیستم سرمایش اتاق کامپیوتر	 
سیستم اعالم و اطفای حریق	 
سیستم کنترل دسترسی	 
سیستم تهویۀ مطبوع فضای داخلی	 
 	)DCIM( سیستم کنترل و نظارت
ارتباطـــات بی ســـیم )Wireless(، ارتباطـــات ماهـــواره ای و لینک هـــای مخابراتـــی برای 	 

برقـــراری ارتبـــاط با مراکز مـــورد نیاز
 	UPS

ژنراتور	 

روز

برآورد زمان پیاده سازی )استقرار( مرکز داده )بر اساس روز(

مرکز داده سیار مرکز داده ثابت

طراحی و مهندسی

تدارکات

تست

ساخت

تحویل

اجرا در محل

10
3

پایان زمان انجام مرکز داده ثابت

پایان زمان انجام مرکز داده سیار
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iBOX  کاربردهای مرکز دادۀ سیار
کانتینرهای فرماندهی و کنترل 	 

 بحران شهری )اجتماعی، سیاسی، طبیعی و ...( 	

کانتینرهای پشتیبان مرکز  داده برای ســـازمان ها، بانک ها و ارگان های مختلف 	 
و نیروهای مسلح

کانتینرهای ترافیک شهری برای شهرداری ها، شورای شهرها و ... 	 
اتاق ســـرور یا مرکز دادۀ موقت برای ســـاختمان های نیمه ساخته و پروژه های 	 

صنعتی نظیر احداث ســـد، پاالیشـــگاه، نیروگاه، پتروشیمی و ... .
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کانتینر فرماندهی و کنترل
در صـــورت بروز مشـــكل در اتاق فرماندهی و کنترل ســـازمان ها و یـــا از کار افتادن آن، به خصوص در شـــرایط خاص 
و بحـــران به منظور برقـــراری، مدیریت و هدایت ارتباطات در میان واحدهـــای زیرمجموعه و همچنین برقراری ارتباط و 

هماهنگی با دیگر مراکز در سراســـر منطقه و کشـــور، جایگزین مورد نیاز است.
بـــا توجـــه به شـــرایط خـــاص بحران، نیاز به دسترســـی ســـریع به اطالعـــات، تجمیـــع آن و تصمیم گیری ســـریع و الزم 
االجـــرا، اســـتفاده از کانتینرهای فرماندهی ســـیار با فضاهای زیر  و متناســـب بـــا اســـتاندارد ISO 1C و ISO 1CC امری 

ضروری اســـت.
کانتینـــر فرماندهی و کنترل امكان تجهیـــز به کلیۀ تجهیزات به منظور برقراری انواع ارتباطات از جمله بی ســـیم، تلفن 

ثابـــت، تلفن همراه، ماهـــواره، انتقال صوت، تصویر و دیتا متناســـب با نوع کاربری کانتینر  را دارا اســـت. 

VIP اتاق فرماندهی و کنترل
ایـــن فضـــا بـــا هدف اســـتقرار مدیـــران ارشـــد، فرماندهـــان و مشـــاوران طراحی شـــده اســـت. در این فضـــا با تعبیۀ 
تجهیـــزات ارتباطـــی و مخابراتـــی، امـــكان تصمیم گیـــری و کنترل را بـــا بهره گیـــری از ســـامانۀ C4I )فرماندهـــی، کنترل، 

مخابـــرات، کامپیوتـــر و اطالعـــات نظامی( فراهـــم می کند.

اتاق مخابراتی و نظارت
ایـــن فضـــا بـــا هدف تبـــادل اطالعـــات و تجمیـــع آن ها، بـــه انـــواع تجهیـــزات مخابراتـــی و ارتباطی مجهز می شـــود و 
کارشناســـان متخصص به منظور بررســـی و تجزیه و تحلیل اطالعات در این فضا مســـتقر می شـــوند. چیدمان این 
فضا به گونه ای طراحی شـــده اســـت که امكان افـــزودن انواع تجهیزات خاص مخابراتی و ارتباطی متناســـب با نیاز 

هر ســـازمان و ارگان فراهم اســـت.

اتاق کامپیوتر
ایـــن فضـــا با هدف اســـتقرار رک ها، تجهیزات رایانـــه ای و حفاظت از اطالعات محرمانه و ســـّری با رعایـــت اصول پدافند 
غیرعامل طراحی شـــده اســـت. در این فضـــا حداقل 168 یونیت فضای مفید برای اســـتقرار انواع تجهیـــزات کامپیوتری، 
مخابراتـــی و ارتباطـــی مهیـــا اســـت و همچنیـــن تابلو بـــرق مجموعه نیـــز در این فضا مســـتقر شـــده اســـت. در این فضا 
سیســـتم های کامپیوتـــری و مخابراتی بـــا بهره گیری از جدیدترین تجهیزات سرمایشـــی iCOOL  که متناســـب با شـــرایط 

خـــاص کانتینرها و براســـاس اســـتانداردهای روز دنیـــا در این زمینه طراحی شـــده اند، نگهداری می شـــوند.

اتاق استراحت
طراحی این فضا با هدف اســـكان موقت پرســـنل بوده اســـت و امكانات رفاهی و اســـتراحت در محل، در این فضا تعبیه 

است. شده 
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iBOX انواع مرکز دادۀ سیار
اســـتاندارد ISO 1C و ISO 1CC بـــرای کانتینرهـــا، شـــرایطی را بـــرای ابعـــاد کانتینرهـــا 
لحـــاظ می کنـــد و این امر باعث تنـــوع در نحوۀ پیكربندی در داخـــل و خارج کانتینرها 
می شـــود. در واقـــع یـــک کانتینـــر می توانـــد شـــامل تمـــام اجـــزای مراکـــز داده یـــا 
کانتینرهـــای جداگانـــه ای بـــرای سیســـتم های بـــرق، ســـرمایش و رک هـــای ســـرور 

. شد با

مرکز  دادۀ سیار  واحد
در این مدل کلیۀ زیرساخت های فیزیكی یک مرکز داده در یک کانتینر کنار هم جمع 
می شـــود کـــه بـــا توجه به نیـــاز در دو مـــدل کم ظرفیت و پـــر ظرفیت ارائه می شـــود. 
تعـــداد یونیت رک هـــا در کانتینر و کاربری آن، مبنای محاســـبۀ ظرفیت کانتینر اســـت. 
کاربـــرد ایـــن کانتینرهـــا بـــرای مجموعه هایی اســـت که ســـیار بـــودن ســـایت، الویت 
اولشـــان اســـت. این مدل از کانتینرها، در ســـایزهای اســـتاندارد، تولید می شوند و 

از 2 تا 14 رک، بســـته به ســـایز کانتینر قابل جایگذاری هســـتند.

کانتینرهای پشتیبان  مرکز داده
بـــر مبنای تحلیل های به عمل آمده در مورد ارزش اطالعات در جایگاه شـــرکت های 
تجـــاری بـــزرگ، نام 93 درصد از شـــرکت هایی که به دالیلی مرکـــز دادۀ خود را برای 

مدت 10 روز از دســـت داده اند، در لیســـت ورشكستگان یک ساله آمده است.
ایـــن شـــرکت با ارائه راهـــكار کانتینرهای پشـــتیبان مرکـــز داده در ابعـــاد 10، 20 و 40 
 فـــوت و متناســـب بـــا اســـتاندارد ISO/IEC 24762 ، فضاهـــای پشـــتیبان داده گـــرم
)Disaster Recovery Warm Site(  را به منظـــور حفـــظ داده هـــای مهـــم ســـازمانی 

پیشـــنهاد می دهـــد. 
فضاهای پشـــتیبان داده گرم به مرکز  داده ای اطالق می شـــود که دارای بخشـــی از 
تجهیزات ســـخت افزاری، اتصاالت ارتباطی، الكتریســـیته و شرایط محیطی هستند که 

برای ارائه عملیات پشـــتیبانی در شـــرایط اضطرار، مورد نیاز است.
در ایـــن نوع از کانتینرها بخش عمـــده ای از فضا به واحدهای رک به منظور اســـتقرار 

تجهیزات فعال شـــبكه و ذخیره ســـازی اطالعات اختصاص داده می شـــود. 
فضاهای پیشنهادی برای کانتینرهای پشتیبان مرکز داده

اتاق کامپیوتر 	  
اتاق نظارت 	  
اتاق برق	  

 Emergency
Lamp

 Indoor Air
Conditioner

 Indoor Air
Conditioner

 Indoor Air
Conditioner

 Indoor Air
Conditioner

 Outdoor Air
Conditioner

 Glass
Door  Glass

Door

 Glass
Door PDB

 Gas Fire
Extinguisher

PDF

 Rack  Rack UPS
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Cooling Panel Cooling Panel Cooling Panel FDP

Racks Racks

 Fire
Fire Control

Monitoring Modules Fire
Extinguisher

کانتینر برق

کانتینر سرمایش

کانتینر تجهیزات شبکه

مرکز دادۀ سیار  وابسته
در ایـــن مـــدل زیرســـاخت های فیزیكـــی یـــک مرکـــز داده در دو یـــا چند کانتینر وابســـته به هـــم جمع می شـــود. در این حالـــت، هر کانتینر می تواند شـــامل یـــک یا چند 

بخش از زیرســـاخت های مـــورد نیاز مرکز داده باشـــد.
کانتینر   تجهیزات شبكه 	  
کانتینر  سرمایش	  
کانتینر برق	  
کانتینر نظارت و کنترل	  

این مدل از کانتینرها در پروژه هایی استفاده می شود که محدودیت فضا دارند و داشتن سایت پشتیبان ثابت در آن ها از اهمیت باالیی برخوردار است.

سایزبندی محصوالت iBOX در این شرکت عبارتند از:
کانتینر 10 فوت 	  
کانتینر 20 فوت	  
کانتینر 40 فوت	  

iBO
X M

obile D
ata Center
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کانتینر 10 فوت 
کاربرد

ذخیرۀ تصاویر دوربین های نصب شده در جاده های بین شهری و خیابان های شهر )کنترل ترافیک(	  
کارخانجات خودروسازی و صنایع بزرگ	  
مرکز مخابرات روستایی و شهرستان های کوچک	  
ATMهای سیار	  

قابلیت
سهولت در حمل ونقل	  
حجم کوچک برای استقرار در مكان هایی مانند پارکینگ، پشت بام، پاسیو و حیاط	  
  	DATA ورودی و خروجی کامل

 )ft(سایز ابعاد
)W×L×H()cm( شرایط محیطی تعداد رک ) kVA(یو پی اس نوع سیستم سرمایش متناسب با ارتفاع

10 240x300x240 IP56/T2/+50 3 20 DC ی، در انتهای دیوار

*. مشخصات جدول فوق متناسب با نیاز قابل افزایش و کاهش است.

iBOX-10

   مشخصات فنی 

iBO
X
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کانتینر 20 فوت 
کاربرد

  	 )ISP(شرکت های ارائه دهندۀ سرویس اینترنت
مرکز دادۀ دانشگاه ها، بیمارستان ها، آموزش و پرورش )مدارس(، مناطق شهرداری های تهران و شهرستان ها، سرپرستی شعب یا ادارۀ کل بانک ها	  
مرکز مخابرات شهرستان های کوچک و متوسط	  

قابلیت
ارتباط ماهواره ای	  
سیستم صاعقه گیر	  
امكان جابه جایی توسط کامیون یا بالگرد 	  

iBOX-20

 )ft(سایز ابعاد
)W×L×H()cm( شرایط محیطی تعداد رک ) kVA(یو پی اس نوع سیستم سرمایش متناسب با ارتفاع

20 240x600x290 IP56/T2/+50 5 40 سقفی، با کانال مجزا

20 240x600x260 IP56/T2/+50 5 40 سقفی، با کانال مجزا

20 240x600x240 IP56/T2/+50 5 40 DC ی در انتهای دیوار

*. مشخصات جدول فوق متناسب با نیاز قابل افزایش و کاهش است.

   مشخصات فنی 
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iBOX-40
کانتینر 40 فوت 

کاربرد
مرکز  داده پشتیبان برای وزارت خانه، سازمان های دولتی و بانک ها	  
مرکز فرماندهی و کنترل برای ارگان های نظامی و  انتظامی و شهرداری ها	  

قابلیت
اتصال چند کانتینر   به  هم )بنا به نیاز کارفرما( طبقاتی یا کنار  هم	  
  	) تامین مستقل برق برای مدت نامحدود )دیزل ژنراتور
تامین اتاق NOC و اتاق کنفرانس و استراحت 	  
تامین امكان ارتباط ماهواره ای	  
سیستم   صاعقه گیر	  
قابلیت حمل و نقل آسان توسط کامیون یا بالگرد	  

 )ft(سایز ابعاد
)W×L×H()cm( شرایط محیطی تعداد رک ) kVA(یو پی اس نوع سیستم سرمایش متناسب با ارتفاع

40 240x1200x290 IP56/T2/+50 14 80 سقفی، با کانال مجزا

40 240x1200x260 IP56/T2/+50 14 80 سقفی، با کانال مجزا

40 240x1200x240 IP56/T2/+50 14 80 Side Air Flow ی یا دیوار

*. مشخصات جدول فوق متناسب با نیاز قابل افزایش و کاهش است.

iBO
X

 40

   مشخصات فنی 
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کانتینر   سفارشی
کاربرد

مرکز داده جهت مواقع بحرانی برای ارائه سرویس به نهادهای مستقر در مناطق بحران زده	  
مرکز داده پشتیبان	  
مرکز  داده موقت برای پروژه های پیمانكاری	  
مرکز کنترل اماکن حساس	  
مرکز  داده برای سازمان های پژوهشی و تحقیقاتی	  
  	)ISP( شرکت های ارائه دهندۀ سرویس اینترنت
مرکز داده دانشگاه ها ، بیمارستان ها ، آموزش و پرورش )مدارس( ،مناطق شهرداری های تهران و شهرستان ها ، سرپرستی شعب یا اداره کل بانک ها	  
مرکز مخابرات شهرستان های کوچک و متوسط	  

قابلیت
ارتباط ماهواره ای 	  
سیستم صاعقه گیر	  
امكان جا به جایی توسط کامیون یا بالگرد	  
اتصال چند کانتینر به هم )بنا به نیاز مشتری( 	  
تامین برق مستقل برای مدت نامحدود )دیزل ژنراتور (	  
سیستم سرمایش انرژی پاک برای مناطق معتدل و سرد	  
سیستم اعالم و اطفاء اتوماتیک	  

Custom
ized Container

Customized Container
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