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Nhà máy AMTEC được thành lập từ năm 2007, đến nay AMTEC là một trong những
thương hiệu dẫn đầu trong thị trường thiết bị cho công nghệ thông tin và viễn thông.

Hiện tại chúng tôi đang cung cấp tất cả các dòng sản phẩm cho Tủ mạng, Hệ thống giá
đỡ thiết bị, Hộp kết nối, Thang, Máng cáp, Thanh cấp nguồn đa dạng, Hệ thống nhốt khí
nóng/lạnh cho Datacenter, Khung vây tủ rack và Các linh kiện khác.

Sản phẩm AMTEC là hoàn hảo để sử dụng trong tất cả các công trình từ Trung tâm dữ
liệu của các hệ thống lớn, phức tạp cho đến các hệ thống trong văn phòng vừa và nhỏ

Sản phẩm của AMTEC đã hiện diện và dễ dàng tìm thấy trên khắp đất nước Việt Nam và
     trên 9 nước trong khu vực Đông Nam Á.

 www.amtec.com.vn
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Thông tin cơ bản

 . Cửa trước và sau dùng khóa dạng tay xoay dài, tất cả các chìa

khóa là dùng chung giống nhau một chìa. Tuy nhiên có những dự

án yêu cầu chìa Master hoặc riêng lẽ từng cái đều được đáp ứng.

. Tất cả sản phẩm điều được sản xuất với qui trình kiểm soát chất

lượng ISO 9001-2015 và có chất lượng cao cấp như nhau.
.

 Các tiêu chuẩn

 Độ dày thép

Tải trọng

Màu sơn

Phụ kiện

. ANSI/EIA 310-D, phần A.

. DIN 41494.

. BS5954 phần 2.

. IEC 60297-1, IEC 60297-2.

. Ip20.

. RoHS.

. Khung 1.5 mm.

. Thanh treo thiết bị 2 mm.

. Cửa trước & sau 1.0 mm.

. Cửa hông 1 mm.

. Đế 1.0 mm.

. Trên các bánh xe: 1.000 kg.

. Trên các chân đế: 1.350 kg.

. Sơn tĩnh điện màu đen.

. Tương thích với các phụ
kiện. (*)

. iFlex-Frame™ - Cung cấp một kết cấu vững chắc và linh hoạt, giúp
giảm chi phí vận chuyển và linh động trong lắp đặt.
. Xtruk™ - Là một thiết kế độc đáo với khung tủ có đến 6 cạnh, tăng
độ vững chắc cho chịu tải lên đến 1350kg, và chống vặn xoắn thân tủ.
. Cánh cửa trước và cửa sau dạng lưới cong nguyên cánh, được dập lỗ
 lưới lục giác cho diện tích thông thoáng lên đến 64%. Cửa trước và 
cửa sau có thể dễ dàng hoán đổi vị trí cho nhau.
. 4 thanh treo thiết bị, chịu tải trọng lớn, có thể điều chỉnh độ sâu. Cả 
4 thanh được đánh dấu và số Unit rõ ràng và có đánh dấu từng U để
dễ thao tác lắp đặt thiết bị trong tủ.
. Thanh quản lý cáp dọc trong tủ, giúp tăng cường khả năng quản lý
cáp khi lắp đặt, và có thể gắn các thanh PDU bên trong dễ dàng.
. 4 cánh cửa hông được thiết kế nhẹ nhàng và độc lập, mang đến tiện
lợi tối đa trong vận chuyển và chỉ cần 1 người để có thể lắp đặt và vận
hành tủ.
. Nóc tủ với thiết kế có 2 vĩ quạt, 4 ngõ vào cho cáp từ trên trần nhà
xuống. Dễ dàng lắp đặt máng dẫn cáp từ trần xuống khi có yêu cầu.
Nắp che bên dưới đế tủ được thiết kế riêng biệt với 4 đường dẫn cáp
nhỏ và một đường dẫn rất lớn cho cáp vào từ sàn nâng bên dưới. Có
thể mở rộng dùng cho lắp định hướng gió thổi hoặc những vĩ quạt
tăng cường từ bên dưới khi có yêu cầu.
Một thiết kế đặc biệt giúp giảm độ cao của đế tủ, với các bánh xe
rất thấp nhưng chịu tải trọng lớn lên đến 1000kg và 1350kg với chân
cố định.

 (*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ.

Cửa trước & sau đột lỗ lục giác
thông thoáng 64%

4 cửa hông cho trọng lượng nhẹ
Sử dụng chung chìa cho 4 cánh

TM Xtruk  khung 6 cạnh,
chịu tải trọng 1,350kg

Thanh bắt thiết bị có khóa ID 
và được đánh số U rõ ràng

Tải trọng tối đa 4 chân đế : 1350 kg
Tải trọng tối đa 4 bánh xe : 1000 kg

TM iFlex-Frame  - Kết nối đa
điểm, dễ dàng điều chỉnh
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Kích thước
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 .......................................................................................................................................................................................................................................................

  Chiều cao (mm)

Số U 48U 46U 45U 42U 36U 27U 20U 15U

Chiều cao tổng ( bao gồm bánh xe) 2261 2172 2127 1994 1727 1327 1019 794

Chiều cao khung 2225 2136 2091 1958 1691 1293 982 760

  Chiều rộng (mm)

Chiều rộng danh nghĩa 600/800

Chiều rộng tổng 600/800

Chiều rộng bắt thiết bị 482.6 (19’’EIA)

  Chiều sâu (mm)

Chiều sâu danh nghĩa 1200 1100 1000 800 600

Chiều sâu tổng 1200 1170 1070 870 670

Chiều sâu sử dụng 1150 1100 1000 800 600

Thông tin đặt hàng

Kích thước

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM

AMR48-8120 Amrack  cabinet 48U 800x1200

AMR48-8110 Amrack  cabinet 48U 800x1100

AMR48-8100 Amrack  cabinet 48U 800x1000

AMR48-880 Amrack  cabinet 48U 800x800

AMR48-6120 Amrack  cabinet 48U 600x1200

AMR48-6110 Amrack  cabinet 48U 600x1100

AMR48-6100 Amrack  cabinet 48U 600x1000

AMR48-680 Amrack  cabinet 48U 600x800

AMR45-8120 Amrack  cabinet 45U 800x1200

AMR45-8110 Amrack  cabinet 45U 800x1100

AMR45-8100 Amrack  cabinet 45U 800x1000

AMR45-880 Amrack  cabinet 45U 800x800

AMR45-6120 Amrack  cabinet 45U600x1200

AMR45-6110 Amrack  cabinet 45U 600x1100

AMR45-6100 Amrack  cabinet 45U 600x1000

AMR45-680 Amrack  cabinet 45U 600x800

AMR42-8120 Amrack  cabinet 42U 800x1200

AMR42-8110 Amrack  cabinet 42U 800x1100

MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM

AMR42-8100 Amrack  cabinet 42U 800x1000

AMR42-6120 Amrack  cabinet 42U 600x1200

AMR42-6110 Amrack  cabinet 42U 600x1100

AMR42-6100 Amrack  cabinet 42U 600x1000

AMR42-680 Amrack  cabinet 42U 600x800

AMR36-6110 Amrack  cabinet 36U 600x1100

AMR36-6100 Amrack  cabinet 36U 600x1000

AMR36-680 Amrack  cabinet 36U 600x800

AMR27-6110 Amrack  cabinet 27U 600x1100

AMR27-6100 Amrack  cabinet 27U 600x1000

AMR27-680 Amrack  cabinet 27U 600x800

AMR20-6110 Amrack  cabinet 20U 600x1100

AMR20-6100 Amrack  cabinet 20U600x1000

AMR20-680 Amrack  cabinet 20U 600x800

AMR20-660 Amrack  cabinet 20U 600x600

AMR15-6100 Amrack  cabinet 15U 600x1000

AMR15-680 Amrack  cabinet 15U 600x800

AMR15-660 Amrack  cabinet 15U 600x600
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 Công ty AMTEC
17/3 Bình Quới A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương.
(84-274) 3612 177                  (84-274) 3612 178                 www.amtec.com.vn


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11

