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SRM-0655
سابرک 3RU به همراه کارت کنترلر و دو منبع تغذیه

ساختار ماژوالر 	
باس پرسرعت داخلی 	
قابلیت به روزرسانی برنامه سابرک و کارت ها  	
اطمینان پذیری باال با دو عدد منبع تغذیه 225 وات 	
	 Hot pluggable منابع تغذیه و کارت های
دارای واسط کاربری تحت وب 	
	 SNMP پشتیبانی از
نمایشگر OLED جهت نمایش IP و وضعیت سابرک و کارت ها 	
امکان میزبانی از 8 محصول کارتی صمیم از انواع مختلف 	
پایش مداوم توان، جریان، درجه حرارت و ولتاژ تغذیه 	

جهت نصب در رک های 19 اینچی و قرار دادن کارت های ماژوالر شرکت صمیم  	
ذخیره و نمایش الگ و آالرم های سابرک و کارت ها 	
تنظیم سرعت فن به صورت دستی  یا خودکار 	
درب جلویی لوالیی 	
قابلیت تعریف رمز عبور در سطح کارت ها یا کل سابرک در رابط کاربری وب 	

ســابرک SRM-0655 یــک فریــم 3RU اســتاندارد بــرای اســتفاده از کارت هــای مــاژوالر شــرکت صمیــم اســت کــه مــی توانــد تــا هشــت محصــول کارتــی صمیــم را میزبانــی کنــد. تــوان مــورد 
نیــاز کارت هــا، خنــک ســازی و همچنیــن کنتــرل و پایــش آنهــا از طریــق ســابرک صــورت مــی گیــرد.

 طراحــی ســابرک بــه نحــوی صــورت گرفتــه اســت کــه بــا اســتفاده از بــاس هــای داخلــی و کارت کتترلــر، امــکان بروزرســانی نســخه کارت هــا، اعمــال تغییــرات در تنظیمــات، مشــاهده 
تجمیعــی خطاهــا، مدیریــت دسترســی ، ذخیــره الگ کارت هــا و مــوارد پایــه همچــون پایــش منابــع تغذیــه و تنظیــم عملکــرد فــن هــا فراهــم شــده اســت. جهــت ســهولت بهــره بــرداری 
و نگهــداری، طراحــی درب فــن دار بــه گونــه ای انجــام شــده اســت کــه تغییــر در کارت هــای نصــب شــده و منابــع تغذیــه بــه ســادگی قابــل انجــام باشــد. کنتــرل و پایــش کارت هــا و منابــع 

ــر می باشــد.  ــوی ســابرک امکان پذی ــری تحــت وب و نمایشــگر تعبیــه شــده در پنــل جل ــق SNMP، واســط کارب ــه ســابرک از طری تغذی

ویژگی های اصلی 

کاربردها 
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توضیحاتنام محصول

SRM-655-225-T-FLبا منابع پردازشی قوی تر LED 3 به  همراه دو منبع تغذیه 225 وات، کارت کنترلر و درب فن دار با نمایشگر RU سابرک

مشخصات فنی

اطالعات سفارش

نمای پشتی

مشخصات مكانیكي

 3RU standard frame, Depth 250 ,”19اندازه

mm

محیط کاري

C to 50 °C° 5دما

% to 90 % 0رطوبت

مشخصات عملیاتی

حداکثر تا 15 کارت با بک پنل half-height ظرفیت میزبانی
full-height و یا 8 کارت با بک پنل

Redundant 1+1منابع تغذیه

6تعداد فن 

1x Ethernet 100/10, RJ45شبکه 

مشخصات الكتریكي

VAC   50-60Hz 240-100ولتاژ کاری

2x150W or <2x225W>توان مصرفی

گــروه مهندســی صمیــم بــه عنــوان تولیــد کننــده تجهیــزات پیشــرفته در حــوزه رســانه و 
راهکارهــای مرتبــط، بــا تکیــه برتوانمنــدی بومــی و اســتفاده از آخریــن دســتاوردهای علــم 
ــه  ــی توانســته اســت از پیشــگامان فنــاوری رســانه باشــد و ارائ و فنــاوری در کالس جهان

محصــوالت بــا اســتانداردهای بیــن المللــی را تضمیــن نمایــد.
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