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!نگران سرور های خود نباشید

با ابزارهای بروز ؛آی اچ پی 
سیاست های امنیتی استاندارد؛ 

سخت افزارهای امنیتی برتر؛
بهترین ها را برای شما به ارمغان 

.می آورد
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:اهداف ما
کیفیت و مرغوبیت❑
تامین خواست مشتری❑
قیمت مناسب ❑
به روز بودن❑
مشتری مداری❑
سرعت در تحویل❑
 ی داشتن علم ،تخصص و تجربه وهمچنین پشتوانه❑

رک های ) مدل از کلیه محصوالت 40قوی بیش از 
تا (  indoor&outdoorدیواری و ایستاده 

24دستگاه از هر مدل را تنها در 50بتوانیم تعداد 
.ارایه نماییمساعت 



6

:فهرست

9.....................................................................................................................رک ایستاده   
15.....................................................................................................................رک دیواری   

18.........................................................................................................یونیت تاشو   3رک 
19...............................................................................................................رک البراتواری   
21..............................................................................................................کابینت باطری   

23.................................................................................................................رک اوت دور   
26.......................................................................................................................پاورماژول   
28.......................................................................................................پورت   3پاور ماژول 
30.........................................................................................................پورت   6پاورماژول 
32.........................................................................................................پورت   8پاورماژول 

34.......................................................................................................پورت   9پاور ماژول 
36...................................................................................................پورت   19پاور ماژول 

38.....................................................................................................................بلنک پنل   
40..........................................................................................................بلنک پنل مویی   

42.....................................................................................................................الیت پنل   
44............................................................................................................................نبشی   

46.................................................................................................................فریم مانیتور   
48............................................................................................................نگهدارنده کابل   
50........................................................................................حلقه   6و5نگهدارنده کابل 



7

:فهرست

51.....................................................................................................حلقه نگهدارنده کابل   
52...............................................................................................سینی ثابت رک ایستاده   
54................................................................................................سینی ثابت رک دیواری   

56..................................................................................................................سینی متحرک  
60.......................................................................................................................سنسور دما   
62..........................................................................................................................سینی فن   

64......................................................................................................................................فن   
65.................................................................................................................کیس رکمونت   
67................................................................................................................باکس رکمونت   

69...........................................................................................................................قفل رک   
71..........................................................................................................................چرخ رک   

73.....................................................................................................................درب مشبک   
74................................................................................................................آداپتور عمودی   

75.......................................................................................................ال سی دی کنسول   
77..........................................................................................................................تجهیزات   

79.....................................................................................................................طرح اچ پی   
82............................................................................................................اچ پی آی پالس   

85..........................................................................................................................دیتاسنتر   
86..............................................................................................................قبول سفارشات   



Racks
8



Standing Racks
انواع رک های 

ایستاده
یونیت47تا 14از 
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NO. P.N UNIT WIDTH DEPTH HEIGHT STANDARD

1 I-4710HP 47 60 100 205 19”

2 I-4410HP 44 60 100 205 19”

3
I-42/80-

10HP 
42 80 100 205 19”

4 I-4210HP 42 60 100 205 19”

5 I-4208HP 42 60 80 205 19”

6 I-4206HP 42 60 60 205 19”

7 I-4008HP 40 60 80 195 19”

8 I-4006HP 40 60 60 195 19”

9 I-4010HP 40 60 100 195 19”

10 I-3710HP 37 60 100 180 19”

11 I-3708HP 37 60 80 180 19”

12 I-3706HP 37 60 60 180 19”

13 I-3210HP 32 60 100 155 19”

14 I-3208HP 32 60 80 155 19”

15 I-3206HP 32 60 60 155 19”

16 I-2710HP 27 60 100 135 19”

17 I-2708HP 27 60 80 135 19”

18 I-2706HP 27 60 60 135 19”

19 I-2208HP 22 60 80 115 19”

20 I-2206HP 22 60 60 115 19”

21 I-1808HP 18 60 80 95 19”

22 I-1806HP 18 60 60 95 19”

23 I-1408HP 14 60 80 85 19”

24 I-1406HP 14 60 60 85 19”
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دارای درب جلو شیشه ای از نوع سکوریت و قفل سوئیچی •
دستگیره دار

درب های بغل با قفل کشویی دو طرفه •
دارای فریم پانچی درب جلو جهت عبور هوا و تهویه بهتر •
درب پشت با قفل کشویی و قابلیت نصب قفل سوئیچی •
عدد سوراخ با قابلیت باز کردن 5دارای پنل درپوش عبور کابل به همراه •

هر سوراخ به دلخواه
عدد 2عدد استاپردار و 2)عدد چرخ 4عدد پایه قابل تنظیم و 4دارای •

(بدون استاپر
نه قابلیت نصب درب پشت لوالیی ساده و یا تمام مشبک با پانچ ال•

زنبوری
قابلیت نصب درب جلو پانچی النه زنبوری و یا قوس دار•
100در رک های عمق ( ستون)دارای نگهدارنده آداپتور •
(  9005رال )رنگ الکترواستاتیک مشکی پودری •
تایی پیچ و مهره جهت نصب تجهیزات در رک20همراه با یک بسته •

مشخصات رک های ایستاده
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یونیت42رک سرور 
80عرض 
100عمق 

لنگه 2درب عقب 
توری
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یونیت42رک سرور 
60عرض 
120عمق 

درب جلو توری
لنگه 2درب عقب 

توری
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یونیت42رک سرور 
100عرض 
80عمق 

درب جلو توری
لنگه 2درب عقب 

توری
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Wall mount Racks

انواع رک های دیواری
یونیت9و 7و 6
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NO. P.N UNIT WIDTH DEPTH HEIGHT STANDARD

1 I-6-35HP 6 60 33 30 19”

2 I-7-45HP 7 60 45 35 19”

3 I-9-45HP 9 60 45 48 19”

4 I-9-60HP 9 60 60 48 19”

5 I-12-60HP 12 60 60 60 19”
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دارای درب فریم دار شیشه ای و قفل سوئیچی•
درب های بغل با قفل کشویی دو طرفه با قابلیت نصب قفل سوییچی•
دارای پنل درپوش عبور کابل در قسمت باالیی•
قابلیت نصب درب جلو پانچی النه زنبوری و یا قوس دار•
با چاپ یونیت ها و قابل حرکت در عمق رک ( ستون)دارای دو عدد آداپتور •

بصورت دلخواه
( 9005رال )رنگ الکترواستاتیک مشکی پودری •

مشخصات رک های دیواری
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3 Unit Rack
یونیت تاشو3رک 

60عمق 
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Lab Racks
انواع رک های 

البراتواری
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تولید شده از فوالد مستحکم•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات رک های البراتواری
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Battery Cabinet
یانواع کابینت باطر

طبقه4تا 1از 
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پنل های متحرک طرفین جهت دسترسی به داخل کابینت•
ساختار محکم با قابلیت تحمل باطری های سنگین•
طرف برای اطمینان از تهویه4منافذ کافی در •
شیارهای عبور کابل به منظور گردش منظم کابل ها•
ساختار مناسب جهت قرار دادن کابینت ها بر روی هم•
طراحی مناسب برای نگهداری از انواع مختلف باطری ها•
چهارچوب و پنل های فوالدی مستحکم•
پوشش آبکاری طبقات داخلی•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات کابینت باطری
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Outdoor Racks
انواع رک های اوت 

دور
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کیلومتر بر ساعت140مقاوم در برابر تندباد تا •
(IP55)مقاوم در برابر نفوذ گردوغبار، برف و باران، رطوبت •
رنگ الکترواستاتیک •
اندارای سقف سایه بان یکپارچه شیب دار با عایق حرارتی تزریقی پلی اورت•
دارای دریچه و فیلترهای ورود و خروج هوای آزاد به داخل رک•
دارای شابلون پایه جهت سهولت نصب در فوندانسیون•
سال15عمر مفید بیش از •

مشخصات رک های اوت دور
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Rack

Accessories
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Power Module
انواع پاورماژول
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اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل فضای•

مفید
نه کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخل و جایگزینی آن با شی•

مسی در عایق پالستیکی
بدنه آلمینیومی•
رمجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و همچنین دیوا•

مشخصات پاورماژول
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Power Module

3Port
پورت3پاورماژول 
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اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
آمپر تک فاز16متری با قابلیت انتقال جریان برق 1دارای کابل •
16و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان DIN49440پریز 3دارای •

آمپر از هر پریز
دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل •

فضای مفید
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی•
دارای کلید قطع و وصل مرکزی به منظور کنترل جریان برق•
ین کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخلی و جایگزینی آن با ش•

مسی در عایق پالستیکی
بدنه آومینیومی•

پورت3مشخصات پاورماژول 
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Power Module

6Port
پورت6پاورماژول 

30



اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
آمپر تک فاز16متری با قابلیت انتقال جریان برق 2دارای کابل •
16و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان DIN49440پریز 6دارای •

آمپر از هر پریز
دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل •

فضای مفید
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی•
ین کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخلی و جایگزینی آن با ش•

مسی در عایق پالستیکی
بدنه آومینیومی•

پورت6مشخصات پاورماژول 
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Power Module

8Port
پورت8پاورماژول 
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اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
آمپر تک فاز16متری با قابلیت انتقال جریان برق 2دارای کابل •
16و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان DIN49440پریز 8دارای •

آمپر از هر پریز
دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل •

فضای مفید
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی•
ین کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخلی و جایگزینی آن با ش•

مسی در عایق پالستیکی
بدنه آومینیومی•

پورت8مشخصات پاورماژول 
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Power Module

9Port
پورت9پاورماژول 
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اینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و صوتی19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
آمپر تک فاز16متری با قابلیت انتقال جریان برق 2دارای کابل •
16و مجهز به سیستم ارت با قابلیت انتقال جریان DIN49440پریز 9دارای •

آمپر از هر پریز
دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پریز در حداقل •

فضای مفید
دارای پریزها و قاب های ماژوالر کشویی•
ین کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخلی و جایگزینی آن با ش•

مسی در عایق پالستیکی
بدنه آومینیومی•

پورت9مشخصات پاورماژول 
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Power Module

19Port
پورت19پاورماژول 
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وتیاینچ مطابق با استاندارد کامپیوتری، مخابراتی و ص19اندازه •
یونیت1ارتفاع •
Zero Unit)طراحی ویژه مطابق به منظور نصب عمودی در رک •

)
آمپر تک فاز32متری با قابلیت انتقال جریان برق 2دارای کابل •
و مجهز به سیستم ارت با قابلیت DIN49440پریز 19دارای •

آمپر به صورت کلی32آمپر از هر پریز و 16انتقال جریان 
طراحی ویژه مطابق با سیستم برق ایران•
9آمپربرای سرویس دهی مجزا به هر 16فیوز مینیاتوری 2دارای •

رقپریز به منظور محافظت دستگاه در برابر نوسانات جریان ب
ز دارای پریزهای زاویه دار به منظور استفاده از حداکثر تعداد پری•

در حداقل فضای مفید
مجهز به براکت های قابل چرخش به منظور نصب بر روی رک و •

همچنین دیوار
نی کاهش ریسک الکتریکی با حذف سیم کشی داخلی و جایگزی•

آن با شین مسی در عایق پالستیکی
بدنه آومینیومی•

پورت19مشخصات پاورماژول 
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Blank panel

انواع بلنک پنل
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اینچ 19استاندارد •
یونیت4تا 1ارتفاع •
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت•
مناسب جهت پوشش فضای خالی در رک•
دارای بدنه فلزی جهت استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات بلنک پنل
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Blank panel

بلنک پنل مویی
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استفاده از فرچه برای جلوگیری از ورود گرد و غبار به داخل رک•
پوشش دهی فضای خالی رک•
دارای شیار برای عبور و هدایت کابل ها از جلو به داخل رک•

مشخصات بلنک پنل مویی
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Light panel
الیت پنل
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اینچ 19استاندارد •
یونیت1ارتفاع •
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت•
تامین روشنایی مناسب هنگام کمبود نور•
دارای المپ فلورسنت با عمر طوالنی•
دارای محافظ برای المپ•
دارای کلید روشن و خاموش•
دارای سایه بان فلزی•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات الیت پنل
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Slide Rails

نبشی
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سانتی متر74و 45عمق •
Zero Unitنصب به صورت •
امکان تنظیم فاصله در عمق رک•
میلیمتری خم کاری شده جهت تحمل وزن باال2ساخته شده از ورق •
دارای بدنه آبکاری شده ضد خش•

مشخصات نبشی
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Monitor Frame

فریم مانیتور
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اینچ 19استاندارد •
یونیت1ارتفاع •
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت•
همسان سازی مانیتور با دیگر تجهیزات برای زیبایی بیشتر•
کاهش خطر صدمات فیزیکی به مانیتور•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات فریم مانیتور

47



Cable Management

نگهدارنده کابل
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اینچ 19استاندارد •
یونیت1ارتفاع •
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت•
حلقه6یا 5دارای •
دارای فضای مناسب در داخل جعبه جهت ذخیره سازی کابل های مازاد به •

صورت حلقه شده، ضمن رعایت زاویه خمش کابل ها
دارای دو ورودی مجزا جهت ورود کابل در قسمت پشت و دو ورودی در طرفین•
دارای درپوش جهت پوشاندن کابل های اضافی•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات نگهدارنده کابل
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Cable Management

5 and 6 Rings

نگهدارنده کابل
حلقه6و 5
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Ring

حلقه تکی نگهدانده 
کابل
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Fixed Shelf
For Standing rack

سینی ثابت
برای رک ایستاده
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اینچ 19استاندارد •
یونیت2ارتفاع •
سانتیمتر100و 80و 60عمق •
امکان نصب آسان داخل رک•
نقطه برای تحمل وزن بیشتر4امکان نصب از •
دارای صفحه پانچ شده جهت گردش هوا•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

برای رکمشخصات سینی ثابت 
ایستاده
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Fixed Shelf
For Wall Mount rack

سینی ثابت
برای رک دیواری
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اینچ 19استاندارد •
یونیت1/5ارتفاع •
سانتیمتر45و 35عمق •
امکان نصب آسان بر روی پانچ های داخل ریل•
مناسب برای تجهیزات بدون نیاز به براکت•
امکان نصب از چهارنقطه برای تحمل وزن بیشتر•
دارای صفحه مشبک جهت گردش هوا•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

برای رکمشخصات سینی ثابت 
دیواری
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Telescopic Shelf

سینی متحرک ماوس
و کیبورد
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اینچ 19استاندارد •
یونیت1/5ارتفاع •
سانتیمتر45عمق •
امکان نصب آسان در داخل رک•
مناسب برای کیبوردهای کوچک•
مجهز به دو ریل بلبرینگی با استاپر•
دارای دستگیره فلزی جهت باز کردن کشو•
نقطه برای تحمل وزن بیشتر4امکان نصب از •
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات سینی متحرک ماوس 
وکیبورد
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سینی متحرک 
کشویی

58



اینچ 19استاندارد •
یونیت1ارتفاع •
امکان نصب آسان در داخل رک•
نقطه برای تحمل وزن بیشتر4امکان نصب از •
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

یمشخصات سینی متحرک کشوی
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Temperature Controller Unit

سنسور دما
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سنسور دما دیجیتال•
سنسور دما و رطوبت•
سنسور دما و رطوبت و جریان•
سنسور دما و رطوبت و جریان و ولتاژ•
سنسور دما و رطوبت و جریان و ولتاژ و دود•

انواع سنسور دما
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Fan Unit

سینی فن

62



اینچ 19استاندارد •
یونیت1ارتفاع •
امکان تعویض فن از داخل و بیرون رک بدون جابجایی تجهیزات •
فن6تا 1امکان نصب •
ACامکان نصب انواع فن های •
دارای صفحه مشبک جهت گردش هوا•
دارای بدنه فلزی برای استحکام بیشتر•
رنگ پودری الکترواستاتیک•

مشخصات سینی فن
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Fan

12* 12فن 

ولت220
بوشی و بلبرینگی



4 Unit 

Rackmount Case

یونیت4کیس رکمونت 
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اینچ 19استاندارد •
یونیت4ارتفاع •
سانتیمتر40عمق •
DVRهارد به عالوه یک 7هارد و یا 8ظرفیت نصب •

atxقابلیت نصب انواع مادربردهای •
بدنه فلزی•
امکان نصب آسان بدون نیاز به براکت•
فضای کافی برای نصب تجهیزات•

یونیت4مشخصات کیس رکمونت 
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Rackmount Box
باکس رکمونت
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یونیت2یونیت و 1•
بدنه کشویی•
دارای قفل ایمن•
پنل مویی در قسمت پشت برای عبور کابل•

مشخصات باکس رکمونت
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Lock
انواع قفل رک
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قفل سوییچی•
قفل طرح ریتال•
قفل رمزدار دیجیتال•

انواع قفل رک
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Wheels

انواع چرخ رک
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معمولی/ سانتی5/5سینگل •
استاپردار/ سانتی5/5سینگل •
معمولی/ سانتی7/5دوبل •
استاپردار/ سانتی7/5دوبل •

انواع چرخ رک
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انواع درب مشبک 
رک
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Vertical Adaptor

آداپتور عمودی رک
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LCD Console

ATEN

ال سی دی کنسول
آتن

اینچ19و 17
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Other Accessories
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انواع پچ پنل

انواع پچ کورد

انواع سوئیچ

انواع فیبرنوری
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انواع پچ کورد

پایه ضد زلزله

انواع یو پی اس

انواع کابل
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طرح اچ پی
79



رک طرح اچ پی

80

یونیت42
80و 60عرض 
107عمق  

درب جلو توری
لنگه توری2درب عقب 



نگهدارنده کابل طرح اچ پی
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HPi PLUS
82



+Hpiانواع رک های وارداتی 
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یونیت42رک 
80و 60عرض 
120عمق 

یونیت42رک 
100عرض 
80عمق 



:همراه با

ترساخت اتاق دیتاسن

ارتینگ
کولینگ
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قبول سفارشات

بدنه دستگاه خودپرداز 
بانکی

بدنه دستگاه خودپرداز 
بلیط

تابلوی فرمان آسانسور
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021-22888812

www.hpirack.com
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