Catalog 2018

نمونـه کـارها

محصوالت

خــــد ما ت

چـترا

3

سخن مدیــر عامل

4

درباره شــرکت

خدمـات طراحی و مهندسی

5

خدمـات برش لیزر فایبر

6

خدمـات پـانچ سی.ان.سی

7

خدمـات خـم سی.ان.سی

8

خدمـات پوشش رنگ الکترواستاتیک

9

رکهای شـبکه و سرور
ملـحقات رک

12/23
26/29

کابینتهای باتـری

32/33
36/37

صنعت انفورماتیک

40/46

بانـکداری و اطالع رسانی

51/56

صنعت مخابرات

60/63

صنعت برق

66/71

دیگر صنایع

74/79

رک های فضای باز

احمد طهماسبی
مدیــرعـامل

2

info@chatra.co

در هــزاره ســوم و در دنیــای پــر رقابــت اقتصــاد امــروز  ،کیفیــت معنایــی بــس ژرف تــر و دامنــه ای
بســیار مبســوط تــر از مرغوبیــت داشــته و مســایل متعــددی از جملــه محصــول ،تامیــن خواســت
مشــتریان ،ارزانــی و فراوانــی ،بــه روز بــودن محصــوالت و خدمــات بهینــه قبــل و پــس از فــروش
و حتــی اخــاق را در بــر میگیــرد .قطعــا ایــن عوامــل زمینــه ســاز تعالــی و پیشــرفت یــک مجموعــه
خواهــد بود.چتــرا طلیعــه صنعــت نیــز از تمامــی ایــن ظرفیــت هــا اســتفاده نمــوده تــا بــا تکیــه بــر اصــل
مشــتری مــداری جایــگاه خــود را در صنعــت کشــور بــه دســت آورد.
همــواره معتقــد بــوده ایــم کــه علــم ،تجربــه و تخصــص بايــد ايــن قابليــت را داشــته باشــند تــا در
خدمــت ســاير انســانها قــرار گيرنــد .از همیــن روی از بــدو تأســیس ،بــا طرحریــزی اســتراتژیهای
توســعهمحور و بــا خلــق ســبد محصــول باکیفیــت و نیــز گــرد هــم آوری تیمــی متخصــص ،پویــا و
همــدل ،شــرایطی را بوجــود آورده ایــم تــا ب ـهدور از اغراقهــا و شــعارها ،موجبــات خشــنودی هرچــه
ـگی موفقیتهــای مــا هســتند را فراهــم
بیشــتر مشــتریان ،کــه شــرکای حقیقــی و همراهــان همیشـ ِ
آوریــم.
یکــی دیگــر از اصلــی تریــن اهــداف مــا در شــرکت چتــرا طلیعــه صنعــت ،ایجــاد زیرســاخت ســازمانی
َ
و فرهنگــی مناســب بــرای خلــق ســازمانی چابــک و منطبــق بــر اســتانداردهای جهانــی و بهــره منــد
از دانــش و فناوريهــاي نويــن اســت .از ایــن روی بســیار امیدواریــم ،در ســالهای آینــده نیــز در
کنــار شــما ،آگاهانــه و جســورانه در مســیر توســعه حرکــت کنیــم و داســتان کامیابیهــای خویــش را
از زبــان مشــتریان وفادارمــان فصــلبـ ه فصــل بنگاریــم.
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درباره شرکت چـترا

شـرکت چتـرا طلیعـه صنعـت در تاریـخ  1385/10/01فعالیـت خـود را تحـت عنـوان صنایـع مهندسـی چتـرا و با مدیریـت آقای احمـد طهماسـبی در زمینه
تولیـد مصنوعـات فلـزی بـا تأکیـد بـر قطعـات و محصـوالت فلـزی مـورد اسـتفاده در صنایعـی از قبیـل صنعـت مخابـرات و انفورماتیـک ( رکهای شـبکه،
سـابرکها و غیـره ) ،بانکـداری ( بدنـه خودپـرداز ،کیوسـکهای اطالعاتـی و  ،) ...سـوخت رسـانی ( بدنه پمپ بنزیـن ،بدنه پمپ گاز و  ) ...و بسـیاری دیگر
شـروع به فعالیـت نمود.
مدیریـت متمرکـز ،پرسـنل مجـرب ،تحقیـق و توسـعه ،اسـتفاده از آخریـن تکنولـوژی در خـط تولیـد ،و اهمیت بـه خدمات پس از فـروش از جملـه مهمترین
عوامـل موفقیـت این مجموعه و رضایتمندی مشـتریان ما محسـوب میشـود.چترا در تالش مسـتمر اسـت تا با ارائـه راهکارهای بدیع به نیازهای مشـتریان،
اهـداف سـازمانی خـود را از جملـه افزایـش کارایی ،بهبود مدیریت و تسـریع پاسـخگویی به مشـتریان عزیز را محقق سـازد.

خدمـات شـرکت
¯
¯
¯
¯
¯

¯خدمات طراحی و مهندسی
¯خدمات پانچ بر مبنای فناوری سی.ان.سی
¯خدمات خـم بر مبنای فناوری سی.ان.سی
¯خدمات برش لـیزر فلزات بر مبنای فناوری لیزر فایبر
¯خدمات پوشش و رنگ پودری الکترواستاتیک

تـواناییهای تولـیدی شـرکت
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
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¯انواع قطعات و جعبه های فلزی و آلومینیومی
¯انواع رک های سرور  ,شبکه
¯انواع کابینت های فضای باز (  ) Outdoorو فضای بسته ( ) Indoor
¯انواع بدنه خودپرداز (  ) A.T.Mوفروش خودکار بلیط ( ) T.V.M
¯انواع کیوسک های بانکی و اطالع رسانی  ,صندوق امانات بانکی
¯انواع تابلو برق و کنترل
¯انواع کیس رایانه و کیس های سرور رکمونت
¯انواع بدنه منبع تغذیه بدون وقفه ( ) U.P.S
¯انواع بدنه جایگاه سوخت ،دیسپنسر  ,کمپرسور
¯انواع بدنه لوازم آشپزخانه مانند هــود

خدمـات طراحی و مهندسی

عوامـل شـکل دهنـده هـر محصـول عبارتنـد از مشـخصات فنی ،نیاز بـازار  ،محیط اسـتفاده  ،تکنولـوژی و طراحی .این عوامـل به همـراه ورود به موقع یک
محصـول با مشـخصات حسـاب شـده به بـازار ،تضمین کننـده موفقیت یک طـرح در عرصه رقابـت خواهد بود.
تیـم طراحـی چتـرا طلیعـه صنعـت بـا بهرهگیـری از تخصـص خـود در زمینـه طراحـی رکهـا ،کابینتهـا و هـر گونـه جعبههـای فلـزی  ،عوامـل تأثیرگـذار
در کیفیـت طـرح را تحـت یـک رونـد سیسـتماتیک اسـتخراج کـرده و بـا تلفیـق خالقانـه داده هـای عملکـردی و فنـی بـا شـاخصه هـای زیباییشناسـی
ویژگیهـای ماهیـت یـک طـرح یـا محصـول را بـر پایـه اطالعـات ارائـه مینمایـد و یـا مشـاورههایی در جهـت بهبـود طـرح بـه مشـتری ارائـه میگـردد.
بـرای رفـع هرگونـه عـدم انطبـاق و ناسـازگاری طرح بـا قطعات متفاوت محصـول ،با بکارگیـری نرم افزارهـای  3بعدی از قبیـل سـالیدورک و کتیا طرحهای
سـه بعـدی محصـوالت تولیـد شـده و پـس از رونـد کنترلـی و تائیـد مشـتری جهـت جلوگیـری از هرگونـه خطـا و یـا عـدم انطبـاق بـا خواسـتههای مشـتری
نقشـههای  2بعـدی بـه واحـد تولیـد ارائه میشـود.

تـواناییهای واحد طراحی
¯
¯
¯
¯
¯

¯طراحی  2بعدی و  3بعدی
¯مهندسی معکوس
¯مدل سـازیهای  3بعدی
¯تحلیلهای مهندسی
¯نمونه سـازی
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خدمات برش فلزات بر مبنای فناوری فایبر

فنـاوری بـرش لیـزر فایبـر یکـی از آخریـن تکنولوژیهای تولید لیزر در صنعت محسـوب می شود.شـرکت چتـرا با بهره بـرداری از  2عدد دسـتگاه لیزر فایبر،
توانایی پاسـخگویی به نیازهای برش با دقت و سـریع مشـتریان را دارا می باشـد.
شـرکت چتـرا بـا بهرهبـرداری از ایـن تکنولـوژی امکان ارائه انـواع خدمات برش فلز در ابعاد و اشـکال متفـاوت و همچنین در انواع ضخامت هـا را دارا بوده،
قـادر بـه برآورده سـازی نیـاز صنایعی از قبیل صنعت مخابرات ،انرژی ،بانکداری ،سـوخت رسـانی ،لوازم خانگی و غیره اسـت.

فـواید برش لـیزر بر مبنای فناوری فایبر
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¯

¯کمترین گودی-چاک برش

¯

¯اعوجاج بسیار کم در نتیجه برش

¯

¯لبه برش بسیار صاف و بدون پلیسه و گرد و غبار

¯

¯امکان برش قطعات با ضخامت،ابعاد و اشکال متفاوت در یک عملیات

¯

¯عدم تغییر شکل قطعات به علت برخورد در پروسه برش

¯

¯عدم نیاز به استفاده از نگهدارنده کششی و پوششهای حفاظتی

¯

¯دقت و مکانیابی صحیح بسیار باال در کنارههای برش

¯

¯دقت ثابت در تكرار برش

¯

¯كمترين ضايعات و پرت ورق
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خدمـات پـانچ سی.ان.سی

فنـاوری سی.ان.سـی یکـی از پیشـرفتهترین روشهـای قابـل اسـتفاده جهـت بـرش و فـرم دهی به ورقهـای فلزی می باشـد .شـرکت چتـرا طلیعه صنعت
بـا بهرهبـرداری از  3ماشـین پانـچ سی.ان.سـی آمـادا توانایـی انجـام انـواع عملیـات بـرش و فرم دهی بـه ورق هـای فلزی را دارا میباشـد.
تمرکـز شـرکت چتـرا طلیعـه صنعـت بـر ارائـه خدمـات پانـچ سی.ان.سـی و تولیـد قطعات بـزرگ ،کوچک و سـنگین بـرای تولیدکننـدگان محصـوالت نهائی
میباشـد .شـرکت مـا توانایـی پانـچ قطعـات مختلـف بـرای تولیـد محصـوالت صنایـع متفـاوت از محصـوالت الکترونیکـی  ،کیسهـای کامپیوتـر گرفتـه ،تا
محصـوالت آشـپزخانه و محصـوالت آزمایشـگاهی را دارا میباشـد.

فـواید پانچ بر مبنای فناوری سی.ان.سی
¯ ¯ماشــینهای پانــچ سی.ان.ســی بــه لحــاظ ســرمایه گــذاری گزینههــای
مقــرون بــه صرفهتــری از ماشــینهای لیــزر بــه حســاب میآینــد ،همچنیــن
عــاوه بــر بــرق مصرفــی کمتــر ،بــه انــواع گاز بــرش نیــز نیــازی ندارنــد.
¯ ¯توانایــی تولیــد بــا دقــت اشــکال پیچیــده  3بعــدی ماننــد انــواع ناکآتهــا،
ســوراخهای فــرو بــر ،انــواع هواکشهــا و غیــره از جملــه مزیتهــای ایــن نــوع
ماشــینها بــه حســاب میآینــد.
¯ ¯ماشــینهای پانــچ سی.ان.ســی در اجــرای پروژههــای کــه یــک عمــل
مشــخص در تعــداد زیــاد تکــرار میشــود ماننــد پرفــراژ نســبت بــه ماشــینهای
لیــزر و واترجــت ســرعت بیشــتری دارنــد.
¯ ¯ماشــینهای سی.ان.ســی در پــردازش ورقهــای فلــزی بــراق ماننــد مــس،
آلومینیــوم و غیــره از ســرعت بیشــتری نســبت بــه ماشــینهای لیــزر برخــوردار
هســتند ،و امــکان بــروز مشــکالت کمتــر میباشــد.
www.chatra.co
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خدمـات خـم سی.ان.سی فلزات

فنـاوری سی.ان.سـی یکـی از پیشـرفتهترین روشهـای مـورد اسـتفاده جهـت کنتـرل ماشـینآالت خــم ورقهـای فلـزی میباشـد .شـرکت چتـرا طلیعـه
صنعـت بـا بهرهبـرداری از  7ماشـین خـم سی.ان.سـی آمـادا امـکان تولیـد خمهـای پیچیـده و بـا دقت مـورد اسـتفاده در تولید محصـوالت فلزی مشـتریان
را دارا اسـت.
جهـت شـکلدهی بـه فراوردههـا و قطعـات فلزی با ابعاد متفاوت ،اسـتفاده از ماشـینهای خم سی.ان.سـی امری معمـول در صنعت فلـزکاری و ورقکاری
محسـوب میشـود .شـرکت مـا توانایـی تولیـد انواع قطعـات و جعبههای فلـزی مورد اسـتفاده در تولیـد فراوردههای نهائـی صنایع متفـاوت از قبیل صنعت
مخابرات ،الکترونیک ،سوخترسـانی و غیره را دارا اسـت.

فـواید خـم بر مبنای فناوری سی.ان.سی
¯ ¯خــمهای سی.ان.سـی همـراه بـا اسـتفاده از تیغـه ماتریسهـای سفارشـی
امـکان ایجـاد خــمهای بسـیار پیچیـده را بدون کاهـش دقت امکان پذیر سـاخته
و در عیـن حـال مخـارج تولیـد را کاهـش میدهنـد.
¯ ¯ماشـینهای خــم سی.ان.سـی نسـبت بـه خــمهای سـنتی از تـوان و دقـت
بسـیار باالتـری برخـوردار بـوده  ،در نتیجـه بـا کاهـش خطـا در پروسـه تولیـد و
افزایـش سـرعت گزینههـای مقـرون بـه صرفهتـری میباشـند.
¯ ¯ماشـینهای خـم سی.ان.سـی در اجـرای پروژههایـی کـه یـک عمـل
مشـخص در تعـداد زیـاد تکـرار میشـود بـا حفـظ دقـت ،واریانـس در تولیـد را
کاهـش میدهنـد.
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خدمـات پوشش پودری الکترواستاتیک

رنگهــای مایــع بهعنــوان یــک روش نســبتا ســنتی در صنعــت از طریــق پاشــش ذرات رنگبــر مبنــای آب یــا حاللهــا بــر روی ســطح قطعــات ،هنــوز
بــه عنــوان پرکاربردتریــن روش رنــگ در صنایعــی ماننــد صنعــت خــودرو و یــا صنایعــی کــه قطعاتــی بســیار بــزرگ و ســنگین تولیــد مــی کننــد رایــج اســت.
امــا در مــورد صنایعــی ماننــد لــوازم خانگی،مخابــرات ،کامپیوتــر و غیــره کــه کارایــی و دوام اهمیــت پیــدا مــی کنــد .پوشــش رنــگ الکترواســتاتیک بــا توجــه
بــه برتریهایــی کــه در پاییــن شــرح داده خواهــد شــد میتوانــد بــه عنــوان جایگزیــن رنگهــای مایــع قــرار گیــرد.
در زمینــه خدمــات رنــگ الکترواســتاتیک کوشــش شــرکت چتــرا ارائــه بهتریــن و بــا کیفیتتریــن خدمــات اســت .پوشــش رنــگ پــودری الکترواســتاتیک
قابــل اعمــال بــر انــواع مختلــف فلــزات ماننــد  :آلومینیــوم ،آهــن گالوانیــزه ،آهــن ،فــوالد و فــوالد ضــد زنــگ و غیــره میباشــد .شــرکت چتــرا طلیعــه صنعــت
بــا بهرهبــرداری از دو خــط منــو ریــل ،قابلیــت پــردازش انــواع قطعــات در ابعــاد و وزنهــای متفــاوت در تعــداد متوســط و بــاال در زمانــی بســیار کوتاهتــر از
رقبــا میســر اســت .از دیگــر امکانــات شــرکت انجــام هرگونــه برندینــگ رنگــی بــر روی قطعــات بــه صــورت دلخــواه مشــتری اســت.

فـوائد رنگ و پوشش پودری الکترواستاتیک
¯ ¯کارایــی  :پوششــهای پــودری دارای دوام و مقاومــت بیشــتری نســبت بــه
خوردگــی  ،تأثیــرات محیطــی و مــواد شــیمیایی هســتند .بــه ســبب چســبندگی
حاصــل از پخــت ســطوح رنــگ شــده بــا رنگهــای پــودری مقاومــت بیشــتری
نســبت بــه خراشهــا و ضربــه از خــود نشــان مــی دهنــد ،همچنیــن مســئله
چکیدگــی و رانــش در ایــن نــوع از رنــگ هنــگام اعمــال بــه وجــود نمــی آیــد در
نتیجــه ســطح رنــگ صافتــر خواهــد بــود.
¯ ¯هزین ـه  :هزینههــای پروســه اعمــال رنگهــای پــودری نســبت رنگهــای
مایــع کمتــر اســت ،همچنیــن رنگهــای پــودری پوش ـشدهی بیشــتری نســبت
بــه رنگهــای مایــع دارنــد و ســطح بیشــتری را پوشــش مــی دهنــد .ســازگاری
بیشــتر رنگهــای پــودری بــا فـنآوری هــای اتوماســیون موجــب کاهــش هزینــه
هایــی ماننــد نیــروی انســانی ،آمــوزش و نظــارت میشــود ،همچنیــن اســتفاده از
رنگهــای پــودری هزینههــای ناشــی از مصــرف انــرژی  ،تصفیــه و دوبــاره کاری
را کاهــش میدهــد.
www.chatra.co
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محصــوالت
رکهای شـبکه

info@chatra.co
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مشخصات عمــومی
¯

¯مطابق با استانداردهای DIN 41494:PART-7 ،IEC 297-2 ،ANSI/EIA RS-310-D

¯

¯دارای درب جلو شیشهای از نوع سکوریت و قفل سوئیچی دستگیره دار

¯

¯امکان انتخاب درب جلوی فلزی با پانچ زنبوری در رکهای با ارتفاع  27یونیت به باال

¯

¯دربهای بغل با قفل کشویی در دو طرف و قابلیت نصب قفل سوئیچی

¯

¯درب پشت با قفل کشویی در دو طرف و قابلیت نصب قفل سوئیچی

¯

¯دارای پنل عبور کابل با برس مویی در قسمت باالی پشت رکهای با ارتفاع  27یونیت به باال

¯

¯دارای پنل عبور کابل به همراه  5عدد سوراخ با قابلیت باز کردن هر سوراخ

¯

¯دارای  4عدد پایه ثابت و  4عدد چرخ

¯

¯امکان نصب درب پشت ساده و یا تمام توری با پانچ زنبوری

¯

¯دارای  4عدد آداپتور با چاپ شماره یونیتها و قابلیت حرکت در عمق رک

¯

¯دارای آداپتور وسط رک در رکهای با عمق یک متر

¯

¯قابلیت نصب  2عدد فن در سقف رکهای با عمق 600

¯

¯قابلیت نصب  4عدد فن در سقف رکهای با عمق  800و 1000

¯

¯دارای درپوش عبور کابل در قسمت پشت رک

¯

¯دارای درپوشهای عبور کابل در قسمتهای جلو و وسط و عقب کف رک

¯

¯دارای پوشش رنگ مشکی ( ) 9005 RALپودری به روش الکترواستاتیک

¯

¯حداکثر ظرفیت  1000 :کیلوگرم

www.chatra.co
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% %پین فنری جهت سهولت
نصب و جداسازی درب جلوی رک

1

% %جایگاه عبور کابل مجهز به
برس مویی

5

% %پیـچ جـوش مسـی جهـت
نصـب کابـل اتصـال بـه زمیـن

2

% %فن تهویه در سقف رک
جهت بهینه سازی گردش هوا

6

% %چاپ شماره یونیتها جهت
سهولت در نصب تجهیزات

3

% %امکان جابجایی آداپتورها
در عمق رک

7

% %سوراخهای عبور کابل در پشت رک
با قابلیت باز کردن سوراخها به دلخواه

4

% %محلهای عبور کابل
متعدد در سقف رک

8

www.chatra.co
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رکهای ایستاده  47یونیت
کد محصول

CHSR471000

عمق خارجی

 1000میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 2224میلیمتر

ارتفاع داخلی

 2093میلیمتر

وزن محصول

 111.50کیلوگرم

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

انواع درب

توری

درجه محافظتی

IP 20

رکهای ایستاده  44یونیت

16

کد محصول

CHSR471000

عمق خارجی

 1000میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 2090میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1959میلیمتر

وزن محصول

 103.10کیلوگرم

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

انواع درب

توری

درجه محافظتی

IP 20

info@chatra.co

رکهای ایستاده  42یونیت
کد محصول

CHSR42800 CHSR421000

CHSR42600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 2000میلیمتر

 2000میلیمتر

 2000میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1870میلیمتر

 1870میلیمتر

 1870میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای/توری

شیشهای/توری

شیشهای/توری

وزن محصول

 100.50کیلوگرم

 86.00کیلوگرم

 75.00کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

رکهای ایستاده  40یونیت
کد محصول

CHSR40800 CHSR401000

CHSR40600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 1911میلیمتر

 1911میلیمتر

 1911میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1781میلیمتر

 1781میلیمتر

 1781میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای/توری

شیشهای/توری

شیشهای/توری

وزن محصول

 97.50کیلوگرم

 82.50کیلوگرم

 72.50کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

www.chatra.co
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رکهای ایستاده  37یونیت
کد محصول

CHSR37800 CHSR371000

CHSR37600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 1778میلیمتر

 1778میلیمتر

 1778میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1648میلیمتر

 1648میلیمتر

 1648میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای/توری

شیشهای/توری

شیشهای/توری

وزن محصول

 91.50کیلوگرم

 78.50کیلوگرم

 68.50کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

رکهای ایستاده  32یونیت
کد محصول

18

CHSR32800 CHSR321000

CHSR32600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 1555میلیمتر

 1555میلیمتر

 1555میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1425میلیمتر

 1425میلیمتر

 1425میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای/توری

شیشهای/توری

شیشهای/توری

وزن محصول

 80.37کیلوگرم

 69.81کیلوگرم

 59.90کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

info@chatra.co

رکهای ایستاده  27یونیت
کد محصول

CHSR27800 CHSR271000

CHSR27600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 1333میلیمتر

 1333میلیمتر

 1333میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1203میلیمتر

 1203میلیمتر

 1203میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای/توری

شیشهای/توری

شیشهای/توری

وزن محصول

 75.50کیلوگرم

 64.50کیلوگرم

 55.50کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

رکهای ایستاده  22یونیت
کد محصول

CHSR22800 CHSR221000

CHSR22600

عمق خارجی

 1000میلیمتر

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 1111میلیمتر

 1111میلیمتر

 1111میلیمتر

ارتفاع داخلی

 981میلیمتر

 981میلیمتر

 981میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای

شیشهای

شیشهای

وزن محصول

 63.36کیلوگرم

 54.80کیلوگرم

 46.85کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

www.chatra.co
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رکهای ایستاده  18یونیت
کد محصول

CHSR18800

CHSR18600

عمق خارجی

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 933میلیمتر

 933میلیمتر

ارتفاع داخلی

 804میلیمتر

 804میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای

شیشهای

وزن محصول

 50.00کیلوگرم

 43.00کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

رکهای ایستاده  14یونیت

20

کد محصول

CHSR14800

CHSR14600

عمق خارجی

 800میلیمتر

 600میلیمتر

عمق داخلی

 750میلیمتر

 550میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 756میلیمتر

 756میلیمتر

ارتفاع داخلی

 627میلیمتر

 627میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 4عدد

 2عدد

انواع درب

شیشهای

شیشهای

وزن محصول

 43.50کیلوگرم

 37.50کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

info@chatra.co

رکهای دیــواری
¯

¯وزن کم و ساختار مستحکم

¯

¯مجهز به سیستم پین فنری جهت سهولت جداسازی درب جلو

¯

¯درب جلو شیشهای با فریم فلزی مستحکم

¯

¯عمق کافی برای نصب انواع مختلف تجهیزات شبکه مانند انواع سوئیچ و غیره

¯

¯سیستم قفل سوئیچی جهت جلوگیری از دسترسی غیر مجاز

¯

¯شیارهای تهویه هوا در قسمت جلوی سقف و کف رک

¯

¯دارای پوشش رنگ مشکی(  ) RAL 9005پودری به روش الکترواستاتیک

¯

¯پوشش آبکاری آداپتورها و ساپورتها

¯

¯جایگاه عبور کابل در سقف و کف جهت سهولت کابلکشی

کد محصول

CHWR09600

CHWR09450

CHWR07450

CHWR06600

CHWR06330

عمق خارجی

 600میلیمتر

 450میلیمتر

 450میلیمتر

 600میلیمتر

 330میلیمتر

عمق داخلی

 550میلیمتر

 400میلیمتر

 400میلیمتر

 550میلیمتر

 280میلیمتر

عرض خارجی

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

 600میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 480میلیمتر

 480میلیمتر

 390میلیمتر

 343میلیمتر

 343میلیمتر

ارتفاع داخلی

 402میلیمتر

 402میلیمتر

 313میلیمتر

 270میلیمتر

 270میلیمتر

نوع پوشش

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ پودری

رنگ محصول

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

RAL 9005

جایگاه فن

 2عدد

 2عدد

 1عدد

 1عدد

 1عدد

انواع درب

شیشهای

شیشهای

شیشهای

شیشهای

شیشهای

وزن محصول

 12.50کیلوگرم

 9.10کیلوگرم

 7.10کیلوگرم

 7.70کیلوگرم

 6.30کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

IP 20

www.chatra.co
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رک ایستاده  42یونیت عرض 800

22

info@chatra.co

مشخصات عمــومی
¯

¯دارای درب جلو توری و قفل سوئیچی دستگیره دار

¯

¯درب های بغل با قفل کشویی در دو طرف درب و قابلیت نصب قفل سوئیچی

¯

¯درب پشت دو لنگه توری و قفل سوئیچی دستگیره دار

¯

¯دارای  4عدد پایه ثابت و  4عدد چرخ و امکان انتخاب چرخهای ترمز دار

¯

¯دارای  4عدد آداپتور با چاپ شماره یونیت ها و قابلیت حرکت در عمق رک

¯

¯دارای  4عدد داکت عبور کابل در کنارههای جلو و عقب رک

¯

¯دارای آداپتور وسط رک

¯

¯ 4عدد جایگاه فن در سقف رک

¯

¯دارای درپوش عبور کابل در قسمت پشت رک

¯

¯دارای درپوشهای عبور کابل در قسمت های جلو و وسط و عقب کف رک

¯

¯دارای پوشش رنگ مشکی ( ) 9005 RALپودری به روش الکترواستاتیک

کد محصول

عمق خارجی

CHSR421000W
 1000میلیمتر

عمق داخلی

 950میلیمتر

عرض خارجی

 800میلیمتر

عرض داخلی

 452میلیمتر

ارتفاع خارجی

 2000میلیمتر

ارتفاع داخلی

 1870میلیمتر

وزن محصول

 100.50کیلوگرم

درجه محافظتی

IP 20

www.chatra.co
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محصــوالت
ملحـقات رک

www.chatra.co
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بلنک پنلهـا
بلنـک پنلهـا بـرای بسـتن فضـای بین تجهیـزات موجـود در رک مورد اسـتفاده قـرار میگیرد.
عـدم اسـتفاده از بلنـک پنـل موجـب اخلال در هدایت جریان هـوا و درنتیجه کاهـش راندمان
تهویـه میشـود کـه یکـی از علـل افزایـش دمـای تجهیـزات و خسـارات ناشـی از ایـن امـر
میباشـد.

کد محصول

CHBP01

CHBP02

CHBP03

CHBP04

ارتفاع
عرض
نقاط اتصال
نوع پوشش
رنگ

1U
 482میلیمتر
 2عدد
رنگ پودری
RAL 9005

2U
 482میلیمتر
 4عدد
رنگ پودری
RAL 9005

3U
 482میلیمتر
 4عدد
رنگ پودری
RAL 9005

4U
 482میلیمتر
 4عدد
رنگ پودری
RAL 9005

نگهـدار کـابل
نگهـدار کابـل بـا هـدف ایجاد سـهولت در هدایت و منظـم کردن گـردش کابلهای شـبکه و تغذیه
در درون رک بـکار بـرده میشـود .علاوه بـر فراهـم کـردن امـکان مسـیر یابـی کابل هـا در هنگام
عملیـات نگهـداری و تعمیـر ،اسـتفاده از نگهـدار کابـل موجـب جلوگیـری از اغتشـاش در گردش
هـوا نیز میشـود.
کد محصول

عرض

ارتفاع

نوع پوشش

رنگ

CHCO01

 482میلیمتر

 44.5میلیمتر

رنگ پودری

9005 RAL

سینیهای ثابت
در بسـیاری مـوارد تجهیـزات شـبکه ماننـد مودم هـا و غیره ،بدون اتصـاالت مورد نیـاز برای نصب
در رک عرضـه میشـوند .در چنیـن شـرایطی ،سـینی ثابـت بهتریـن گزینه بـرای ایجـاد فضای الزم
بـه منظـور قـرار دادن ایـن قبیل تجهیـزات در درون رکها میباشـد.
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کد محصول

CHFS600

CHFS800

CHFS1000

عمق اسمی
عمق مفید

 600میلیمتر
 350میلیمتر

 800میلیمتر
 550میلیمتر

 1000میلیمتر
 731میلیمتر

ظرفیت
نوع پوشش
رنگ

 75کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

 80کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

 100کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

info@chatra.co

سینیهای ثابت ( رکهای دیواری )
در بسـیاری مـوارد تجهیـزات شـبکه ماننـد مودمهـا و غیـره ،بدون اتصـاالت مورد نیاز بـرای نصب
در رک عرضـه میشـوند .در چنیـن شـرایطی ،سـینی ثابـت بهتریـن گزینه بـرای ایجـاد فضای الزم
بـه منظـور قـرار دادن این قبیـل تجهیـزات در درون رکها میباشـد.
کد محصول

CHWS6330 CHWS7450 CHWS9450 CHWS9600

عمق اسمی
عمق مفید

 600میلیمتر
 420میلیمتر

 450میلیمتر
 270میلیمتر

 450میلیمتر
 270میلیمتر

 330میلیمتر
 150میلیمتر

ظرفیت
نوع پوشش
رنگ

 30کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

 30کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

 30کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

 30کیلو
رنگ پودری
9005 RAL

سینی کیبورد و ماوس
سـینی کیبـورد بـرای جـای دادن مـاوس و کیبـورد مـورد نیـاز جهـت کنتـرل سـرورها و دیگـر
اجـزای شـبکه ،امـکان کاربـری آسـان را بـرای متخصصـان و مسـئولین شـبکه مهیا میسـازد.
همچنیـن بـرای جلوگیـری از دسترسـی هـای غیر مجاز این سـینی بـه یک عدد قفل سـوئیچی
در قسـمت جلـوی سـینی مجهز شـده اسـت.
کد محصول
CHKSH01

عرض

ارتفاع

 413میلیمتر  66.75میلیمتر

نوع پوشش

رنگ

رنگ پودری

9005 RAL

سینیهای متحرک
در بســیاری مــوارد تجهیــزات شــبکه ماننــد مــودم هــا و غیــره ،بــدون اتصــاالت مــورد نیــاز بــرای
نصــب در رک عرضــه میشــوند .در چنیــن شــرایطی ،ســینی متحــرک یکــی از گزینههــای موجــود
بــرای ایجــاد فضــای الزم بــه منظــور قــرار دادن ایــن قبیــل تجهیــزات در درون رکهــا میباشــد.

کد محصول

عرض

ارتفاع

نوع پوشش

رنگ

CHSSH01

 402میلیمتر

 1یونیت

رنگ پودری

9005 RAL

www.chatra.co
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نبشـی رکمونت
نبشـیهای رکمونـت در مـواردی کـه تجهیـزات رکمونـت از قبیـل کیـس سـرور و یـو .پـی.اس که
دارای وزن باالیـی میباشـند مـورد اسـتفاده قـرار میگیرنـد .بـا اسـتفاده از ایـن نبشـیها میتـوان
از امنیـت تجهیـزات و عـدم بوجـود آمـدن لرزش ناشـی از نصـب ناصحیـح اطمینـان حاصل کرد.
کد محصول

CHBR600

CHBR800

CHBR1000

ارتفاع
عرض
عمق
متریال
پوشش

 39میلیمتر
 45میلیمتر
 350میلیمتر
فوالد
آبکاری

 39میلیمتر
 45میلیمتر
 550میلیمتر
فوالد
آبکاری

 39میلیمتر
 45میلیمتر
 731میلیمتر
فوالد
آبکاری

الیـت پنــل
نـور کافـی یکـی از ملزومـات روندهـای نگهـداری و عیبیابـی محسـوب میشـود.الیت پنـل بـه
منظـور ایجـاد روشـنایی الزم در هنـگام نصـب ،نگهـداری و عیبیابـی تجهیـزات درون رک بـه
شـکلی طراحـی شـده اسـت ،کـه بـا اشـغال کـردن فقـط یـک یونیـت نـور مناسـب را ارائـه دهـد.
عرض

 482 :میلیمتر

 44.5 :میلیمتر ()1 U
ارتفاع
میزان مصرف 8 W :
 :فلورسانت
نوع المپ

پاورمـاژولها
یونیــت توزیــع بــرق از جملــه تجهیــزات الزامــی رکهــا بشــمار مــی آیــد ،توزیــع بــرق مناســب و
مطمئــن نیــازی مبــرم در ســاختار هــر رک محســوب مشــود .براکتهــای قابــل چرخــش ایــن
یونیتهــا امــکان نصــب آنهــا را ب ـ ه صــورت افقــی و عمــودی ممکــن میســازد ،همچنیــن وجــود
ســوکت انتقــال بــرق انتهــای هــر یونیــت وصــل شــدن چنــد یونیــت را بــدون اشــغال پریــز میســر
میســازد.
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کد محصول

CHPD03

CHPD06

CHPD08

نوع پریز
تعداد پریز
کلید on/off
حداکثر جریان
متریال
رنگ
طول کابـل

49441 DIN
3
10A
آلومینیوم
آلومینیوم
 2متـر

49441 DIN
6
دو پل
10A
آلومینیوم
آلومینیوم
 2متـر

49441 DIN
8
دو پل
10A
آلومینیوم
آلومینیوم
 2متـر

info@chatra.co

نوع پوشش

 :رنگ پودری

9005 RAL :
رنگ
 1 :متر
طول سیم
کد محصول CHLP01 :

فـــن تهــویه
یونیــت تهویــه بــرای کاهــش گرمــای درون رک و ایجــاد جریــان هــوای کافــی مــورد اســتفاده
قــرار میگیــرد .در مــواردی کــه تعــداد تجهیــزات گرمــازا ماننــد ســرورها ،یو.پــی.اس،
ســوئیچهای متعــددی مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت ،بــرای کاهــش دمــای درون رک
و جلوگیــری از خســارات ناشــی از دمــای بــاال ،اســتفاده از یونیتهــای تهویــه امــری الزامــی
اســت.
 :رنگ پودری

عرض

 482 :میلیمتر

نوع پوشش

ارتفاع
نوع کنترل
منبع تغذیه

 44.5 :میلیمتر ()1 U
 :قابل اتصال به سنسور دما
50Hz - 220V :

9005 RAL :
رنگ
جایگاه فن  6 :عدد
کد محصول CHTC01 :

کیس رکمونت  4یونیت
کیــس رکمونــت ،کیسهــای کامپیوتــری هســتند کــه دارای اتصــاالت الزم جهــت نصــب
آنهــا در رکهــای شــبکه میباشــند .بدنــه مســتحکم ،تعــداد بــاالی هواکشهــا ،پنــل جلویــی
ً
کامــا فلــزی ،فضــای کافــی بــرای نصــب تجهیــزات از نقــاط قــوت ایــن کیــس رکمونــت
میباشــد.
عرض

 428 :میلیمتر

ارتفاع
عمق
پوشش پنل جلو
پوشش بدنه

 178 :میلیمتر
 391 :میلیمتر
RAL 9005 :
 :آبکاری

تعداد پورت  USBجلو  4 :عدد
جایگاه هارد دیسک
جایگاه درایو نوری
جایگاه فن تهویه
کد محصول

 3 :عدد
 3 :عدد
 3 :عدد
CHRC4U :

کیس رکمونت  2یونیت
کیــس رکمونــت ،کیسهــای کامپیوتــری هســتند کــه دارای اتصــاالت الزم جهــت نصــب
آنهــا در رکهــای شــبکه میباشــند .بدنــه مســتحکم ،تعــداد بــاالی هواکشهــا ،پنــل جلویــی
ً
کامــا فلــزی ،فضــای کافــی بــرای نصــب تجهیــزات از نقــاط قــوت ایــن کیــس رکمونــت
میباشــد.
عرض

 428 :میلیمتر

ارتفاع
عمق
پوشش پنل جلو
پوشش بدنه

 89 :میلیمتر
 551 :میلیمتر
RAL 9005 :
 :آبکاری

تعداد پورت  USBجلو  4 :عدد
جایگاه هارد دیسک
جایگاه درایو نوری
جایگاه فن تهویه
کد محصول

 7 :عدد
 2 :عدد
 5 :عدد
CHRC2U :

www.chatra.co
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محصـــوالت
کابینتهای باتری

www.chatra.co
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کابینت باتـری  1طبقه
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯پنلهای متحرک طرفین جهت دسترسی به داخل کابینت
¯ساختار محکم با قابلیت تحمل باتریهای سنگین
¯منافذ کافی در 4طرف برای اطمینان از تهویه
¯شیارهای عبور کابل به منظور گردش منظم کابلها
¯ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینتها بر روی هم
¯طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باتریها
¯چهارچوب و پنلهای فوالدی مستحکم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
کد محصول

ارتفاع خارجی عرض خارجی عمق خارجی

CHBC01

 350میلیمتر

 430میلیمتر

 550میلیمتر

رنگ

ارتفاع داخلی

عرض داخلی

عمق داخلی

RAL 9005

 280میلیمتر

 380میلیمتر

 530میلیمتر

کابینت باتـری  2طبقه
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

32

¯پنلهای متحرک طرفین جهت دسترسی به داخل کابینت
¯ساختار محکم با قابلیت تحمل باتریهای سنگین
¯منافذ کافی در 4طرف برای اطمینان از تهویه
¯شیارهای عبور کابل به منظور گردش منظم کابلها
¯ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینتها بر رویهم
¯طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باتریها
¯چهارچوب و پنلهای فوالدی مستحکم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
کد محصول

ارتفاع خارجی عرض خارجی عمق خارجی

CHBC02

 720میلیمتر

 420میلیمتر

 570میلیمتر

رنگ

ارتفاع داخلی

عرض داخلی

عمق داخلی

RAL 9005

 560میلیمتر

 380میلیمتر

 510میلیمتر

info@chatra.co

کابینت باتـری  3طبقه
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯پنلهای متحرک طرفین جهت دسترسی به داخل کابینت
¯ساختار محکم با قابلیت تحمل باتریهای سنگین
¯منافذ کافی در 4طرف برای اطمینان از تهویه
¯شیارهای عبور کابل به منظور گردش منظم کابلها
¯ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینتها بر رویهم
¯طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باتریها
¯چهارچوب و پنلهای فوالدی مستحکم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
کد محصول

ارتفاع خارجی عرض خارجی عمق خارجی

CHBC03

 970میلیمتر

 420میلیمتر

 570میلیمتر

رنگ

ارتفاع داخلی

عرض داخلی

عمق داخلی

RAL 9005

 840میلیمتر

 380میلیمتر

 510میلیمتر

کابینت باتـری  4طبقه
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯پنلهای متحرک طرفین جهت دسترسی به داخل کابینت
¯ساختار محکم با قابلیت تحمل باتریهای سنگین
¯منافذ کافی در 4طرف برای اطمینان از تهویه
¯شیارهای عبور کابل به منظور گردش منظم کابلها
¯ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینتها بر رویهم
¯طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باتریها
¯چهارچوب و پنلهای فوالدی مستحکم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
کد محصول

ارتفاع خارجی عرض خارجی عمق خارجی

CHBC04

 1330میلیمتر

 420میلیمتر

 570میلیمتر

رنگ

ارتفاع داخلی

عرض داخلی

عمق داخلی

RAL 9005

 1120میلیمتر

 380میلیمتر

 510میلیمتر

www.chatra.co
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محصـــوالت
رک های فضای باز

www.chatra.co
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رک فضای باز  7یونیت عمق 450
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولید شده از ورق گالوانیزه مستحکم و ضد زنگ
¯پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر شرایط محیطی
¯دارای درجه محافظتی IP55
¯مناسب جهت نصب تجهیزات  19اینچ
¯دارای ورودی کابل در کف رک با امکان کاربرد گلند کابل در سه سایز متفارت
¯دارای هواکش با طرح زیبا و مجهز به فیلتر جاذب گرد و غبار
¯امکان نصب  2عدد فن در سقف رک ها جهت تهویه موثر هوای گرم
¯آداپتورهای مستحکم با پوشش آبکاری و شماره یونیت های چاپ شده
¯سیستم درب ضد سرقت
¯دستگیره با کیفییت با امکان نصب قفل آویز جهت امنیت بیشتر
¯سقف دوجداره شیب دار جهت محافظت ار بارش و تابش مستقیم آفتاب
¯امکان نصب بر روی دیوار
¯امکان نصب بر روی دکل بوسیله کیت نصب فلزی

رک فضای باز  9یونیت عمق 600
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
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¯تولید شده از ورق گالوانیزه مستحکم و ضد زنگ
¯پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر شرایط محیطی
¯دارای درجه محافظتی IP55
¯مناسب جهت نصب تجهیزات  19اینچ
¯دارای ورودی کابل در کف رک با امکان کاربرد گلند کابل در سه سایز متفارت
¯دارای هواکش با طرح زیبا و مجهز به فیلتر جاذب گرد و غبار
¯امکان نصب  2عدد فن در سقف رک ها جهت تهویه موثر هوای گرم
¯آداپتورهای مستحکم با پوشش آبکاری و شماره یونیت های چاپ شده
¯سیستم درب ضد سرقت
¯دستگیره با کیفییت با امکان نصب قفل آویز جهت امنیت بیشتر
¯سقف دوجداره شیب دار جهت محافظت ار بارش و تابش مستقیم آفتاب
¯امکان نصب بر روی دیوار
¯امکان نصب بر روی دکل بوسیله کیت نصب فلزی

info@chatra.co

رک فضای باز  18یونیت عمق 800
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولید شده از ورق گالوانیزه مستحکم و ضد زنگ
¯پوشش رنگ الکترواستاتیک مقاوم در برابر شرایط محیطی
¯دارای درجه محافظتی IP55
¯مناسب جهت نصب تجهیزات  19اینچ
¯دارای ورودی کابل در کف رک با امکان کاربرد گلند کابل در سه سایز متفارت
¯دارای هواکش با طرح زیبا و مجهز به فیلتر جاذب گرد و غبار
¯امکان نصب  2عدد فن در سقف رک ها جهت تهویه موثر هوای گرم
¯آداپتورهای مستحکم با پوشش آبکاری و شماره یونیت های چاپ شده
¯سیستم درب ضد سرقت
¯دستگیره با کیفییت با امکان نصب قفل آویز جهت امنیت بیشتر
¯سقف دوجداره شیب دار جهت محافظت ار بارش و تابش مستقیم آفتاب
¯امکان نصب بر روی دیوار
¯امکان نصب بر روی دکل بوسیله کیت نصب فلزی
¯امکان نصب بر روی زمین

www.chatra.co
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نمونه کارها
صنعت انفورماتیک
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رک شـبکه بی صدا
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درب دو لنگه عایق شده
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک شـبکه
¯
¯
¯
¯

40
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¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 20
¯دربهای توری مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک دیتا سنتر
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 21
¯دربهای توری مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک شــبکه
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 65
¯دربهای توری مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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رک شـبکه  4طبقه
¯
¯
¯
¯
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¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 20
¯ساختار  4طبقه
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

info@chatra.co

رک شـبکه یونیست
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 20
¯درب دو لنگه جلو و عقب
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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رک شـبکه
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک شـبکه
¯
¯
¯
¯
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¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯تولید شده از فوالد با ضخامت  2.5میلیمتر
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
¯قابلیت تغییر عمق رک تا  1متر

رک دیواری چرخشی
¯
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯درجه محافظت IP 21
ب شیشه ای
¯در 
¯دارای قابلیت چرخش بدنه تا  100درجه
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک شـبکه
¯
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشتری
¯تولید شده از فوالد  2میلیمتر
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
¯قابلیت چرخش فریم آداپتور
¯قابلیت تنظیم عمق رک

www.chatra.co
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سـابرک مخابراتی
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از آلومینیوم
¯عرض استاندارد  19اینچ

ک شبکه
سـابر 
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از استیل ضد زنگ ضخامت  1.5میلیمتر
¯عرض استاندارد  19اینچ

سـابرک مخابراتی
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

سـابرک مخابراتی
¯
¯
¯
¯
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¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد ضخامت  1.5میلیمتر
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه پچ پنل فیبر نوری
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد ضخامت  1.5میلیمتر
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه لیمیتر صدا
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

کیسهای رکمونت
¯
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد
¯دارای پنلهای کناری از آلومینیوم اکسترود
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه پردازشگر صدا
¯
¯
¯
¯

¯طراحی و تولـید شـده بر اساس درخواست مشـتری
¯ تولید شده از فوالد مستحکم
¯عرض استاندارد  19اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co

47

info@chatra.co

48

نمونه کارها

بانکداری و اطالع رسانی

www.chatra.co
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بدنه دستگاه خـودپرداز بانکی
¯
¯
¯
¯
¯

50

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد  3میلیمتر
¯گاو صندوق تولید شده از فوالد  12میلیمتر
¯فشیا تولید شده از فوالد
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

info@chatra.co

بدنه دستگاه خـودپرداز بانکی
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد  3و  2میلیمتر
¯گاو صندوق تولید شده از فوالد  10میلیمتر
¯فشیا تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه اسکناس شمار
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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بدنه خـودپرداز بانکی
b
b
b
b
b
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bتولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
bساختار تولید شده از فوالد  2.5میلیمتر
bگاو صندوق تولید شده از فوالد  8میلیمتر
bفشیا تولید شده از فوالد
bپوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

info@chatra.co

صندوق امـانات
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد ضد زنگ  1.5میلیمتر
¯بدنه دو جداره
¯جداره داخلی تولید شده از آهن گالوانیزه
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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بدنه کیوسک اطالعاتی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه کیوسک اطالعاتی
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد  1.5میلیمتر
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه کیوسک تبلیغاتی
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯امکان نصب  LCDو  LEDهای  55اینچ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه کیوسک نمایش محصوالت
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد  1.5میلیمتر
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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بدنه کیوسک بانکی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه کیوسک اطالعاتی
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالد  1.5میلیمتر
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه خودپرداز بلیط
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه خودپرداز بلیط
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯بدنه تولید شده از فوالدمستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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نمونه کارها
صنعت مخابرات
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رک مخابراتی فضـای باز
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد
¯دو مدل تک کابین و دو کابین
¯IP 55
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک مخابراتی فضای باز
¯
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯IP 55
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک فضـای مخابراتی
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد  2میلیمتر
¯IP65
¯عرض  21اینچ ( ) ETSI Standard
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

رک فضـای باز مخابراتی
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯IP 65
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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رک مخابراتی فضـای باز
¯
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد
¯IP 65
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

info@chatra.co

رک مخابراتی فضـای باز
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد
¯IP 65
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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پـروژههـا

صنعت بـرق
www.chatra.co

65

کابینت توزیع برق فضـای باز
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

تابلوی توزیع برق فضای باز
¯
¯
¯
¯

66

info@chatra.co

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯IP 55
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

تابلوی توزیع برق فشار قوی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co
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تابلوی توزیع برق فشار قوی
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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کابینت باتری ماژوالر
¯
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯قابلیت قرار گیری کابینتها روی هم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

کابینت باتری
¯
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش آبکاری طبقات داخلی
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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تابلوی فـرمان آسانسور
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

تابلوی فرمان آسانسور
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه تابلوی فرمان
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه تهویه صنعتی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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نمونه کارها

صنایع دیگر
www.chatra.co
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کابینت آزمایشگاهی ( ) Ultra Pach
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

کابینت آزمایشگاهی
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه آتوکالو
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

جعبه ایمپلنت دندان
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد ضد زنگ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

www.chatra.co

75

بدنه هـود آشپزخانه
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه گاز آشپزخانه
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه جـوش
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه سیموالتور نظامی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد ضد زنگ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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بدنه دستگاه سوخت رسانی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه سوخت رسانی
¯
¯
¯
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¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه سوخت رسانی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد مستحکم
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک

بدنه دستگاه سوخت رسانی
¯
¯
¯

¯تولـید شـده بر اساس طرح و درخواست مشـتری
¯ساختار تولید شده از فوالد ضد زنگ
¯پوشش رنگ پودری الکترواستاتیک
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www.chatra.co
info@chatra.co

ﺟﺎده آﺑﻌﻠﯽ ،ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ،ﺑﻠﻮار اﺻﻠﯽ ﺧﺮﻣﺪﺷﺖ ،ﺧﯿﺎﺑﺎن  ۷ﻏﺮﺑﯽ،
ﮐﺪ ﭘﺴﺘﯽ ۱۶۵۳۳۷۱۹۸۰ :
ﭘﻼک  ،۸۶ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﺘﺮا
ﻓﮑﺲ ۰۰۹۸ (۲۱) ۷۶ ۲۱ ۸۱ ۷۰ :
ﺗﻠﻔﻦ ۰۰۹۸ (۲۱) ۷۶ ۲۱ ۸۱ ۶۱-۶۸ :
info@chatra.co

www.chatra.co

