
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	  When the Beauty of the Interior’s is Important

Use the Best and Most Logical of the Available Location

Suitable for
Luxurious Offices 
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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 فضـــا برای نصب تجهیزاتی مانند ســـوئیچ، 	 

دستگاه NVR و ... 
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 	 
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   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


