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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 بـــا نشـــانگر یونیت )4 ریـــل در رک با عمق 60 ســـانتی متر و ٢ ریـــل در رک با 	 

عمق 45 ســـانتی متر(
 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	 

Advanced Design
Basic Essentials

Standard Features
Easy Usage
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   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


