
توضیحات کد کاال 
لایر /قیمت 

(با احتساب ارزش افزوده 

PSسری تجاری برند 

86,197,200 یونیت47ر   401470601

77,237,400 یونیت44ر   401440601

73,758,120 یونیت42ر   401420601

69,637,920 یو نیت40ر   401400601

66,184,800 یونیت36ر   401360601

53,811,120 یونیت28ر   401280601

47,598,120 یونیت21ر   401210601

39,305,400 یونیت16ر   401160601

HPAسری اقتصادی برند 

PT13101072   57,290,400 یونیت47ر

pT131010205   53,922,300 یونیت42ر

pT13101061   50,761,300 یو نیت37ر

pT13101039   46,750,100 یونیت32ر

PT13101051   42,760,700 یونیت27ر

PT13101013   38,804,000 یونیت22ر

PT13101041   35,021,700 یونیت17ر

PT13101072     1215,772,300 یونیت

 

  مجتمع صنایع الکترونیک و مکانیک پایا سیستم 

99 لیست قیمت محصوالت 

 سانتیمتر60 عرض 60رک ایستاده سری  عمق  

دارای چرخ

درب جلو فریم شیشه 

پشت درب فلزی 

طرفین پنل باز شو با قفل 

 تایی20بسته )دارای یک بسته پیچ و مهره 

( سانتیمتر60 عرض 60عمق ) Alfaرک ایستاده سری  

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای دو  جفت داکت ادابتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی

( تایی 30)دارای یک بسته پیچ و مهره 

محفظه فیلتر کف



PSسری تجاری برند 

89,637,240 یونیت47ر   402470801

800,677,440 یونیت44ر   402440801

77,917,560 یونیت42ر   402420801

72,397,800 یو نیت40ر   402400801

69,637,920 یونیت36ر   402360801

60,704,280 یونیت28ر   402280801

54,491,280 یونیت21ر   402210802

46,917,960 یونیت16ر   402160801

HPAسری اقتصادی برند 

PT13101102   62,740,400 یونیت47ر

PT131010206   58,707,400 یونیت42ر

PT13101062   54,772,500 یو نیت37ر

PT13101038   51,033,800 یونیت32ر

PT13101052   46,510,300 یونیت27ر

PT13101012   42,804,300 یونیت22ر

PT13101042   38,738,600 یونیت17ر

PSسری تجاری برند 

108,956,400 یونیت47ر   403471001

93,757,440 یونیت44ر   403441001

89,637,240 یونیت42ر   403421001

84,823,800 یو نیت40ر   403401001

78,636,960 یونیت36ر   403361001

67,640,520 یونیت28ر   403281001

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای سه  جفت داکت اداپتور عمودی به ارتفاع 

( تایی 30)دارای یک بسته پیچ و مهره 

محفظه فیلتر کف

 سانتیمتر60 عرض 80رک ایستاده سری  عمق  

دارای چرخ

درب جلو فریم شیشه 

پشت درب فلزی 

طرفین پنل باز شو با قفل 

 تایی20بسته )دارای یک بسته پیچ و مهره 

( سانتیمتر60 عرض 80عمق )   Betaرک ایستاده سری   

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای دو  جفت داکت ادابتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی

( تایی 30)دارای یک بسته پیچ و مهره 

( سانتیمتر 60 عرض 100عمق ) Gamaرک ایستاده سری  



59,958,720 یونیت21ر   403211001

51,731,400 یونیت16ر   43161001

HPAسری اقتصادی برند 

PT13101103   69,934,400 یونیت47ر

PT131010204   65,214,700 یونیت42ر

PT13101063   60,560,400 یو نیت37ر

PT13101037   56,821,700 یونیت32ر

PT13101053   52,821,400 یونیت27ر

PT13101012   47,491,300 یونیت22ر

PT13101043   43,055,000 یونیت17ر

PSسری تجاری برند 

95,837,160 یونیت47ر   404470801

84,823,800 یونیت44ر   404440801

82,731,000 یونیت42ر   404420801

79,304,040 یو نیت40ر   404400801

77,917,560 یونیت36ر   404360801

68,643,840 یونیت28ر   404280801

61,057,440 یونیت21ر   404210801

51,731,400 یونیت16ر   404160801

PSسری تجاری برند 

127,543,080 یونیت47ر   405471001

109,636,560 یونیت44ر   405441001

105,110,880 یونیت42ر   405421001

98,610,120 یو نیت40ر   405401001

91,690,800 یونیت36ر   405361001

78,636,960 یونیت28ر   405281001

( سانتیمتر80 عرض 80عمق ) Tetaرک ایستاده سری    

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای دو  جفت داکت ادابتور عمودی به ارتفاع با قابلیت حرکت کشویی

 ( تایی 30)دارای یک بسته پیچ و مهره 

محفظه فیلتر کف

(80 عرض 100عمق ) Teta-Gamaرک ایستاده سری  

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای سه  جفت داکت اداپتور عمودی به ارتفاع 

پیچ و مهره  ( تایی 30)دارای یک بسته 

محفظه فیلتر کف

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای سه  جفت داکت اداپتور عمودی به ارتفاع 

( تایی 30)دارای یک بسته پیچ و مهره 

محفظه فیلتر کف

 سانتیمتر60 عرض 100رک ایستاده سری  عمق 

دارای چرخ

درب جلو فریم شیشه 

پشت درب فلزی 

طرفین پنل باز شو با قفل 

 تایی20بسته )دارای یک بسته پیچ و مهره 



69,637,920 یونیت21ر   405211001

59,958,720 یونیت16ر   405161001

PSسری تجاری برند 

6020,775,400 یونیت  عمق41612060112

6017,134,800 یونیت عمق4160906019

4514,682,300 یونیت عمق 4160904539

4511,424,072 یونیت عمق 4160604536

13,526,900 ساده45 یونیت  عمق 4160904519

4510,453,100 یونیت عمق 4160704517

3510,256,900 یونیت عمق 4160703517

9,886,300 ساده45 یونیت عمق 6 416060451

359,188,700 یونیت عمق  4160603516

458,829,000 یونیت عمق  5 416050451

358,469,300 یونیت عمق 4160503515

15,728,700 پورت3 درجه ای بدنه رک ، پنلهای بغل ثابت  ،دارای یک فن و یک پاور 100 دارای قابلیت چرخش (دو تکه) یونیت چرخشی 9 416090002

5,395,500  سانتیمتر، بدون فن و پاور29*29*29  ابعاد   یونیت کوچک 6ر416060001

HPAسری اقتصادی برند 

PT1310231012 6012,197,100 یونیت عمق

PT131021119 6010,638,400 یونیت عمق

PT131021129 459,548,400 یونیت عمق

PT131022176 609,417,600 یونیت عمق

PT131022136 458,382,100 یونیت عمق

PT131024164 6,845,200( تایی 8)بدون فن و پاور قفل سوئیچی ،پیچ و مهره 45 یونیت عمق

PSسری تجاری برند 

( سانتیمتر107 عمق 60عرض )یونیت 42 411421001  168,732,000

218,959,200( سانتیمتر107 عمق 80عرض )یونیت 41142180142

HPرک طرح 

 اینچ19استاندارد

دارای کالهک توری

دارای چرخ و پایه همزمان 

دارای کوبلینگ کیت اتصال رکها بهم

دارای سینی داکت جهت نصب پاور 

درب عقب مشبک دو لنگه با قفل پیچی چرخشی ، درب جلو چپگرد مشبک تک لنگه با قفل سوییچی

دارای سه جفت پنل در طرفین دارای قفل سوییچی 

 با پنل یک تکه120رک های عمق 

(قابلیت افزایش به چهارعدد فن)دارای یک عدد فن 

 اینچ 19استاندارد 

دارای پایه ثابت 

درب جلو فریم شیشه ای دارای قفل با ضا من چرخشی 

سه پنل در طرفین دارای قفل سوئیچی با ضامن فشاری 

دارای سه  جفت داکت اداپتور عمودی به ارتفاع 

پیچ و مهره  ( تایی 30)دارای یک بسته 

محفظه فیلتر کف

رک دیواری
 

(60قابلیت نصب تا دو فن روی رک های با عمق )دارای یک فن 

دارای یک بسته پیچ و مهره 

دارای پنل باز شو با ضامن فنری و قفل سوئیچی 

یک جفت اداپتور عمودی 

 پورتی کلید دار3دارای پاور 

درب جلو فریم دار پلکسی با قفل سوئیچی چرخشی 

قابلیت نصب بازویی نگهدارنده زیر رک جهت نصب بر روی دیوار

بدون فن 

 پورتی فلزی 2پاور  

درب جلو شیشه با قفل سوئیچی ،

( تایی 8)یچ و مهره 

رک دیواری

 

دارای یک فن 

دارای یک بسته پیچ و مهره 

طرفین پنل ثابت

درب جلو شیشه با قفل سوئیچی

یک جفت اداپتور عمودی 

 پورتی کلید دار3دارای پاور 

قابلیت نصب بازویی نگهدارنده زیر رک جهت نصب بر روی دیوار



202,740,000( سانتیمتر120 عمق 60عرض )یونیت 42 415000098

261,600,000( سانتیمتر120 عمق 80عرض )یونیت 42 415000099

5,833,680  ترانک  محفظه کابل جهت نصب در سقف و کف رک جهت هدایت کابلها محفظه کابل13176327

HP18,625,920جایگاه فن جهت نصب در سقف رک ( عدد فن6دارای )فن کیت  13176307

HP3,488,000نصب درانتهای یکطرف رک  / عمودی نصب پاور  و هدایت عبورکابلها یونیت42سینی داکت 13176285

PSسری تجاری برند 

409421001

 

( سانتیمتر100 عمق 60عرض ) یونیت 42رک 
درب جلو فریم شیشه سکوریت باقفل چرخشی 

پشت فلزی لوالیی با قفل سوئیچی
77,695,200

PSسری تجاری برند 

20,928,000 یونیت41328000128

22,236,000 یونیت41340000140

25,035,120 یونیت41344000144

31,457,400دارای دو جفت داکت آداپتور عمودی.دارای چرخ  یونیت41342000142

PSسری تجاری برند 

تماس بگیریدIP 42رک با درجه محافظت 

تماس بگیریدIP 44رک با درجه محافظت 

با لبه متمایل  قابلیت عبور   (رک دیواری )دارای سقف کاور (رک ایستاده )دارا ی سقف شیروانی  با لبه متمایل.  اینچ 19استاندارد IP 55رک با درجه محافظت 

قابلیت باال در جلو گیری از نفوذ گرد وغبار و آب از . دارای جایگاه یک فن .درب جلو تمام فلزی  با قفل ضامنی چرخشی . کابل از کف 
تماس بگیرید

PSسری تجاری برند 

10,908,720، بهمراه پایه ثابت( آمپر120 باطری4جهت حداکثرفقط )  سانتیمتر، دو طبقه دو تایی 39*55*69/5رک باطری دو  طبقه417040001

13,119,240، بهمراه پایه ثابت( آمپر120 باطری 6جهت حداکثرفقط ) سانتیمتر، سه طبقه دو تایی 39*55*107رک باطری سه طبقه417060001

15,434,400، بهمراه پایه ثابت( آمپر120 باطری 8جهت حداکثرفقط  ) سانتیمتر، چهار طبقه دوتایی 39*55*134رک باطری  چهار  طبقه417080001

3,597,000آمپر، قابلیت نصب برروی یکدیگر تاچند طبقه، بهمراه پایه ثابت120   جهت فقط یک باطری 39*55*37 رک باطری تکی417010001

تماس بگیرید طبقه5رک باطری 41720001

PSسری تجاری برند 

حرفه ای405421001
 به شش خط SMSارسال . با چهارسطح دسترسی .  دود -  لرزش -  رطوبت - دما : دارای حسگر

لمسی" 7 با یک مانیتور
130,800,000

استاندارد
با دکمه لمسی- مانیتور غیرلمسی / دارای یک سطح دسترسی -رطوبت /  سنسور دما 

130,800,000

PSسری تجاری برند 

 اینچ19استاندارد

دارای کالهک توری

دارای چرخ و پایه همزمان 

دارای کوبلینگ کیت اتصال رکها بهم

دارای سینی داکت جهت نصب پاور 

درب عقب مشبک دو لنگه با قفل پیچی چرخشی ، درب جلو چپگرد مشبک تک لنگه با قفل سوییچی

دارای سه جفت پنل در طرفین دارای قفل سوییچی 

 با پنل یک تکه120رک های عمق 

  IPرک 

درب جلو فریم شیشه با قفل ضامنی چرخشی، دارای فیلتر هوا

امکان عبور کابل از جهات مختلف، قابلیت نصب هوک

رک باطری

پنل مانیتورینگ درب رک

قفل رمز دار دیجیتال

( APCطرح  ) PSAرک 

رک ایستاده البراتواری

دارای چرخ 

آداپتور عمودی.دارای ستون 



8,400,000درب جلو13176240

24,000,000درب جلو با اتصال کل طرفین رک13176248

PSسری تجاری برند 

1,353,780جهت رک دیواری( سانتیمتر25عمق ) یونیت 1سینی ثابت 700407452

1,661,160جهت رک دیواری( سانتیمتر35عمق ) یونیت 2سینی ثابت 700840020

60جهت رک عمق ( سانتیمتر40عمق )سینی تخت 700836000

80جهت رک عمق ( سانتیمتر55عمق )سینی تخت 700837000

1002,707,560جهت رک عمق ( سانتیمتر71عمق )سینی تخت 700838000

3,204,600( به همراه دستک 100در رک عمق  ) 80 و 60برای رک عمق  سینی متحرک یک یونیت700842000

3,727,800(سینی سبدی )کاربرد در سقف وزیرکف کاذب .  پایه4بهمراه . سانتیمتر 5ارتفاع لبه کناره .  سانتیمتر 40 عرض 100عمق( سانتیمتر100عمق )سینی مخابراتی 800842003

932,604پایه زیرسینی سبدی براکت اتصال سینی مخابراتی800842002

HPAسری اقتصادی برند 

PT13103101 1,177,200( سانتیمتر25عمق ) یونیت 1سینی ثابت

PT13103104 1,451,880( سانتیمتر35عمق ) یونیت 2سینی ثابت

PT13103102 1,787,600( سانتیمتر45عمق ) یونیت 1سینی ثابت

PT13103103 2,136,400( سانتیمتر62عمق) یونیت 1سینی ثابت

PT131031052,332,600سینی متحرک

PSسری تجاری برند 

AC8,190,369 پورت 35 ر13097600

AC7,858,900 پورت 32 ر13097401

AC7,782,600 پورت 1309740031

AC5,575,350 پورت 1309730023

AC3,788,840 پورت 1309700016

AC3,285,260 پورت 1309661212

 فیوز دارAC پورت 9 13096601

 فیوز دارAC پورت 8 13096501

 فیوزدارAC پورت 7 13096400

 فیوزدارAC پورت 6 13096310

2,485,200

2,248,125

ترمینال پاور

نصب عمودی در جلو یا پشت رک، 

 آمپر مینیاتوری16داراری دو عدد فیوز 

 نصب عمودی در جلو یا پشت رک، 

 آمپر مینیاتوری16دارای یک عدد فیوز 

-  آمپر مینیاتوری 16نصب مربوطه با دومتر کابل و دو شاخه پرسی ارت دار  با یک فیوز .جلو یا پشت رک با براکت .  نصب عمودی

جهت کلیه پریزها
2,733,720

 آمپر مینیاتوری16 اینچ ، دارای یک عدد فیوز 19استاندارد 

 رمز کاربری9با .همراه با کیبورد تاچ و ریموت کنترل 

ا سینی ها

ا سینی ها



AC پورت 9 13096600

Ac پورت 130963957

2,289,000 اینچ، دارای یک کلید نئون دار19استاندارد دو پل-AC پورت 130965118

AC پورت 130962105

AC پورت 130963076

731,390نصب کشویی در انتهای رک .  بدون کلید AC پورت 130960003

7,972,150 آمپر مینیاتوری۱۶ اینچ، دارای یک عدد فیوز19استاندارد AC  (Back to Back) پورت 8  پاور13095503

6,174,850 آمپر مینیاتوری۱۶دارای یک عدد فیوز- نصب عمودی AC  (Back to Back) پورت 16 پاور13095505

PSسری تجاری برند 

376,050 یونیت1ساده 13176339

479,600 یونیت2ساده 13176340

643,100 یونیت3ساده 13176341

839,300 یونیت4ساده 13176342

468,700 رشته ، هدایت کابل از جلو به داخل رک80دارای شیار جعت عبور کابل شبکه تا  یونیت1شیاردار 13176319

10901091
 (دارای فرچه پرزگیر) یونیت 1شیاردار 

 رشته ، هدایت کابل از جلو به داخل رک با فرچه پرزگیر80دارای شیار جهت عبور کابل شبکه تا 
937,400

904,700 سبم و مقام دارای قابلیت نصب بر روی تمام رکهای استاندارد فشاری ،بدون نیاز به پیچPVCبالنک پنل یک یونیت  یونیت1پلیمری 10901080

840,390 یونیت1داکت پنل 13176309

948,300 یونیت2داکت پنل 13176310

2,725,000 و رکهای ایستادهHPجهت نصب در انتهای رک /.جهت هدایت کابل ها در کناره رک . درپوش دار /. سانت 10ارتفاع  یک متر عرض  یونیت ویژه1 داکت پنل 13178470

(نگرو)سینی داکت کابل 13176282
جهت هدایت کابل ها در انتهای رک به صورت عمودی هدایت کننده کابل ها از ورودی سقف و کف جهت استفاده در رک سری حرفه 

ای
3,815,000

1,100,900 یونیت40داکت پالستیکی 13178500

1,242,600 یونیت44داکت پالستیکی 13178501

فرچه پرزگیر10900670
...جهت هدایت کابل پشت پچ پنل ، سوئیچ /.جهت نصب در زیر پچ پنل . جهت رک ایستاده 

479,600  در راستای عرض رک

فرچه پرزگیر10900671
...جهت رک دیواری جهت نصب در زیر پچ پنل  جهت هدایت کابل پشت پچ پنل ، سوئیچ و 

  در راستای عرض رک
359,700

HPAسری اقتصادی برند 

PT13103301 340,080 یونیت1ساده

PT13103302 405,480 یونیت2ساده

PT13103303 549,360 یونیت3ساده

PT13103304 601,680 یونیت4ساده

PT13103306 680,160 بونیت1داکت پنل

PT13103307 928,680 یونیت 2داکت پنل

 اینچ19استاندارد 

1,618,650

2,338,050

 بالنک پنل و پوشاننده ها

محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک. رک مونت 

جهت نصب در زیر پچ پنل جهت هدایت کابل در پشت پچ پنل ، سوییچ و دیگر موارد در راستای رک

 سانتیمتر در پوش پالستیکی10جهت عبور کابل در انتهای رک به صورت عمودی عرض 

 بالنک پنل و پوشاننده ها

محافظ فلزی صفحه پوشاننده فضای یونیت های خالی در جلو رک. رک مونت 

در راستای عرض رک... جهت عبور و هدایت کابل های پچ پنل ،سوئیچ و 



PT13120405 392,400بالنک پنل شیار دار

PSسری تجاری برند 

AC پورتی 9 جعبه 13259614
 عدد پریز بک تو بک،یک عدد جهت فن قیک عدد برق دکل دستگاه در پشت باکس 9 فیوز مینیاتوری جلو باکس ،دارای 11دارای 

 پریز ارت دار ، پریز بک تو بک ، یک خروجی فن بهمراه یک کابل ورودی برق شهر و یک کابل بک5،دارای 
43,872,500

تماس بگیریدAC فیوز 6یک یونیت ،دارای ورودی کابل برق شهر و خروجی های ترمینال و تحت کنترل با ( فیوز6با ) ACجعبه فیوز مینیاتوری 13259604

( فیوز  6با ) DCجعبه فیوز مینیاتوری 13259603
 PDU عدد فیوز مینیاتوری در جلوی پنل 6 مخابراتی و ترمینال های خروجی با کنترل VDCیک یونیت ،دارای ورودی ترمیتال برای 

(تعریف آمپر فیوز ها بر اساس سفارش مشتری)
تماس بگیرید

801469000
بدون ) AC/ DCجعبه فیوز مینیاتوری 

(فیوز 

(بدون فیوز) عدد خروجی 18سه یونیت ، دارای 
5,014,000

سری تجاری و اقتصادی  برند

 PS و HPA

2,877,600، یک عدد پریز خروجیRCD آمپر،  دارای کلید حفاظتی25با تحمل جریان AC سیستم محافظ جان 73207

6,540,000 کنترل حرارت و کنترل کارکرد فن هاAC سنسورحرارت 13252310

7,412,000%70کنترل حرارت و رطوبت ، رطوبت مجاز AC منظوره 2 سنسور 13252320

2407,957,000~180حد مجاز ولتاژ % 70کنترل حرارات، رطوبت و ولتاژ  رطوبت مجاز AC منظوره 3 سنسور 13252330

AC منظوره 4 سنسور13252340
 fire  دارای چراغ قرمز چشمک زن ، نمایش کلمه 240~180حد مجاز ولتاژ % 70دود رطوبت مجاز -ولتاژ-رطوبت-کنترل حرارت

 دارای قطع غیر مجازLEDروی 
8,720,000

AC منظوره 5 سنسور13252350
 دارای چراغ قرمز چشمک زن ،نمایش کلمه 240~180حد مجاز ولتاژ % 70جریان رطوبت مجاز -دود-ولتاژ-رطوبت-کنترل حرارت

fire روی LEDدارای قطع غیر مجاز 
11,772,000

Dc9,929,900کنترل حرارت و رطوبت DC منظوره 2 سنسور 13252315

PSسری تجاری برند 

1,007,160یک یونیت ، قابل نصب در جلو و پشت رک قالبه5نگهدارنده کابل 13178530

915,600 سانتیمتر60 قابل نصب به موازات عمق رک  قالبه4نگهدارنده کابل 13178527

1,203,360 سانتیمتر100 و 80قابل نصب به موازات عمق رک  قالبه6نگهدارنده کابل 13178535

68,016قابل نصب بصورت مجزا در داخل رکقالب نگهدارنده کابل10901000

758,640 اینچ19 زوج مخابراتی کروز در رکهای 100یک یونیت ، جهت نصب فیوز MDFنگهدارنده 13178550

631,764یک یونیت ، جهت ساپورت کابلها در پشت پچ پنلپچ پنل13178540

1,203,360یونیت درب دار1 13178515

باکس پاور، جعبه فیوزمینیاتوری

سیستم کنترل دیجیتال/ محافظت ها - سنسورها 

:با دو حالت کنتر ل : دارای نمایشگر دیجیتال و االرم با قابلیت تنظیم 

کنترل دما - 2کارکرد فن ها  - 1

هشدار با االرم صوتی 

قابلیت تنظیم درجه دما جهت کارکرد فن ها از صفر تا صد

مشخصات کلی سنسور ها

نگهدارنده کابل



1,530,360یونیت درب دار131785202

1,962,000یونیت درب دار131785253

HPAسری اقتصادی برند 

PT702235 763,000 قالبه

PT13103401708,500پچ پنل

 HPA و PS

 پایه ضد زلزله10373230
 با قابلیت تنظیم ارتفاع، پایه مندرج، دارای ضامن اتصال به رک100 و 80 و 60جهت رکهای ایستاده عمق 

20,165,000

On/Off-    1,744,000دارای کلید الیت پنل ساده13381200

الیت پنل  اتوماتیک13381205
  دارای میکروسوئیچ ، با قابلیت روشن شدن هنگام باز کردن دربIP قابل نصب فقط در رکهای 

2,616,000

446,900 عددی20پیچ و مهره بسته 10758200

661,630 عددی30پیچ و مهره بسته 10758250

1,076,920 عددی50پیچ و مهره بسته 10758500

1,471,500( ولت220) ACفن 11332000

6,226,080( ولت48) DCفن 113311000

سینی یونیت فن800842005
 عدد فن4  دارای یک فن ، قابلیت نصب 

4,708,800

( سانتیمتر7/5قطر )چرخ دوبل قفل دار 10200610

 ( سانتیمتر7/5قطر )چرخ دوبل ساده 10200600

2,655,240(PS)قفل با دستگیره فشاری 10301100

667,080(PS)قفل سوئیچی 10300500

915,600(D60نگهدارنده تجهیزت )ریل ثابت 801670000

1,308,000(D80نگهدارنده تجهیزت )ریل ثابت 801670001

1,569,600(D100نگهدارنده تجهیزت )ریل ثابت 801670002

12511,428 کیاوگرم،  با پیچ نمره 1000پایه ثابت رک با تحمل وزن رک تا (ps)پایه ثابت قابل تنظیم 10373000

pt13103547 پایه ثابت قابل تنظیم(hpa)330,000

1,907,500

نگهدارنده کابل

 کیلوگرم100جهت نصب زیرتجهیزات سنگین، حداکثر تحمل وزن 

      تجهیزات جانبی
























































