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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 và 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. 
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Thông tin cơ bản:
.iFlex-Frame™ - Cung cấp một kết cấu vững chắc 

và linh hoạt, giúp giảm chi phí vận chuyển và linh 

động trong lắp đặt.

 2 Thanh bắt thiết bị được đặt tại vị trí cố định phù 

hợp để lắp thiết bị và quản lý cáp trong tủ. Trên suốt  

chiều cao thanh này được đánh số U rõ ràng giúp 

dễ dàng cho việc thi công lắp đặt thiết bị. 

 Hệ thống quản lý cáp đứng thông minh được đặt 

dọc 2 thanh bắt thiết bị, có thể cho 1800 sợi cáp đi 

qua. Cao gấp đôi so với các thanh quản lý cáp thông 

thường. 

iCurve™ – Cánh cửa trước được thiết kế độc đáo 

với nguyên cánh cửa thép có cánh cong mở rộng 

thông thoáng, tăng cường góc nhìn rộng hơn, tăng 

diện tích thông thoáng lên đến 80%. Đặc biệt có 

thể  mở theo 2 hướng.

. Cửa sau dạng 2 cánh rời giúp tăng tối đa hiệu quả 

sử dụng không gian phía sau tủ, Cửa dạng nguyên 

cánh bằng thép, đột lỗ thông thoáng đến 80%.

 Các tấm cửa hông được thiết kế nhỏ, nhẹ, dễ dàng 

tháo lắp. 

 Tủ bao gồm 11 cánh cửa: 1 cửa trước, 2 cửa sau, 4 

cửa hông, 4 cửa nhỏ 2 bên để quản lý cáp. 

. Tất cả sản phẩm điều được sản xuất với qui trình 

kiểm soát chất lượng ISO9001-2008 và có chất 

lượng cao cấp như nhau.

(*) Phụ kiện không bao gồm theo tủ. 

Tiêu chuẩn
 ANSI/EIA 310-D, phần A.

 DIN 41494. 

 BS5954 phần 2. 

 IEC 60297-1, IEC 60297-2. 

Độ dày thép 
 Khung 2 mm. 

 Thanh bắt thiết bị  2 mm. 

 Cửa trước & sau 1.2 mm. 

 Cửa hông 1.0 mm. 

 Đế 2 mm.

. Nóc 1.5 mm

Tải trọng
 1.200 kg. 

Màu sơn
 Đen. 

Phụ kiện 
 Phù hợp với các loại phụ kiện.(*) 

1 2

3 4

5 6

 

Hệ thống quản lý cáp đứng

 thông minh

Thanh bắt thiết bị với lỗ khóa ID
và  được đánh số  theo chiều cao U

Các cửa hông rất dễ tháo lắp

Lỗ đi cáp phía dưới Lỗ đi cáp phía trên

Cửa trước & sau đột lỗ tròn 
thông thoáng 80%
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Thông tin đặt hàng

Kích thước

Chiều cao (mm)

Số U 42U 

Chiều cao tổng 2054

Chiều cao khung 2054 

Chiều sâu (mm)

Chiều sâu danh nghĩa 1100 800 650

Chiều sâu tổng 1114 814 664

Chiều sâu bắt thiết bị 850 550 350

    MÃ SẢN PHẨM                                                      TÊN SẢN PHẨM

   AM-DCX42-8110-1    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 1100, SINGLE SIDE

   AM-DCX42-8110-2    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 1100, DOUBLE SIDE

   AM-DCX42-8100-1    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 1000, SINGLE SIDE

   AM-DCX42-8100-2    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 1000, DOUBLE SIDE

   AM-DCX42-880-1    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 800, SINGLE SIDE

   AM-DCX42-880-2    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 800, DOUBLE SIDE

   AM-DCX42-865-1    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 650, SINGLE SIDE

   AM-DCX42-865-2    AMTEC ROYAL-DCTM  XTREAM CABLING RACK 42U 800 x 650, DOUBLE SIDE

Chiều rộng (mm) 

Chiều rộng danh nghĩa 800

Chiều rộng tổng 800

Chiều rộng bắt thiết bị 482.6 (19” EIA)

Chiều rộng tổng

  MẶT TRƯỚC    MẶT SAU MẶT HÔNG MẶT TRÊN MẶT DƯỚI 

 MẶT TRƯỚC
 (Không cửa)

Chiều sâu tổng 
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Cửa lưới tròn thông thoáng 80%



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


