4U RACK KABİNET
4U RACK KABİNET

“25 yıldır Türkiye’de Bilişim sektöründe 1000'i aşkın
projede, Bilişim firmalarına çözüm ortaklığı sunmuş ve
sonuçlandırmıştır.
Sahip olduğumuz teknolojimizi her geçen gün geliştirerek
Türkiye'de ilklere imza attık. Ve yurtiçi için, yurtdışı için
çalışmaya, yeni teknolojiler ve değerler üretmeye, gerçekleşecek birçok yeni projelerde bulunmaya ve çözüm ortaklığı sunmaya devam edeceğiz.”

Özellikler / Specifications :
Malzeme: A1 kalite DKP soğuk sac,taşıyıcılar 2mm, montaj dikmeleri 1,5mm

Material: A1 quality steel HDG, carriers are 2 mm, mounting, the poles 1,5 mm
Ön Kapı: Metal çerçeve içinde Plexiglas / Front Cover: metal frame in Plexiglas
Üstten ve alttan kablo girişi / Top and bottom cable entry
19 " cihazlara ayarlı iç dikmeler / 19" device for, adjustable inner pillar

Darbelere dayanıklı,Elektrostatik toz boyalı,RAL 9005 siyah / RAL 7035 beyaz

Impact-resistant, Electrostatic powder painting, RAL 9005 Black / RAL 7035 White
Uluslararası 19 " standart ile uyumlu / Compatible with standard international 19 "
Açılabilir kilitli yan kapaklar / Opened, locked side doors
Uluslararası kalite belgelerine sahip / With international quality certificates

Modeller / Models
Kod / Code
UCER-04UHR5540
UCER-04UBS5545
UCER-04UBS5560
UCER-04USV6045
UCER-04USV6060
UCER-04UWL5545
UCER-04UWL5560

Ürün / Product
4U MonoRack Kabinet
4U BasicRack Kabinet
4U BasicRack Kabinet
4U SilverRack Kabinet
4U SilverRack Kabinet
4U WallRack Kabinet
4U WallRack Kabinet

Ölçüler / Dimensions
Yükseklik / Height (H)
 Duvar (Wall) Tipi

: 240 mm

 Tekerlekli (Wheeled): 300 mm

Derinlik / Depth (D)
 400 mm (Mono)
 450 mm (Basic-Silver)
 600 mm (Basic-Silver)

Genişlik / Width (W)
 550 mm (Mono-Basic)

 600 mm (Silver)

Ağırlık / Weight
 15 Kg

Yükleme / Statik Loading
 20 Kg—30 Kg

4U RACK KABİNET

OPSİYONEL AKSESUARLAR / OPTİONAL ACCESSORIES

Fan Modülü / Fan Modüle
UCER-FMDF1T
UCER-FMDF2T
UCER-FMDF4T

Tekli ve İkili Fan modülü kullanılabilir. Fan
modüllerinde digital termostatta bulunmaktadır. Sistem Güvenliği icinde cam sigortası
uygulanmaktadır .
Single and Dual Fan module can be used.Fan
modules in digital thermostat is located.System
security in glass insurance is applied.

Priz Modülü
Power Socket Modüle
UCER-PRZ03W
UCER-PRZ06W
UCER-PRZ08

Üçlü, Altılı , Sekizli olarak uygulanan
priz modüllerimiz, sigorta korumalı,anahtarlı olarak çeşitleri mevcuttur.
Triple, Sextet, Octal is implemented as
plug modules, fuse-protected, power
strips are available as well.

Raf Sistemleri / Shelf Systems
UCER-SBR25 (D: 400mm – 20 Kg)
UCER-SBR30 (D: 600mm – 30 Kg)
UCER-SBR50 (D: 800mm – 40 Kg)
UCER-SBR72 (D: 1000mm – 60 Kg)
UCER-19RT25 ( 3 Kg)
UCER-HRK30 (Klavye – 5 Kg)
UCER-HRK50 (Server –20 Kg)
UCER-19RT25 (D:400)
UCER-HRK30 (Klavye)
UCER-HRK50 (Server)
Raf sistemleri pratik kulak ile alet kullanmadan istenilen yüksekliğe takabilmenizi sağlar. 19” Rackmount tipi raflar önden dikmeler bağlanabilen, ufak
cihazlar içindir. Klavye gibi dışarı çıkması gereken cihazlar içinde hareketli
raflar üretimlerimiz arasında mevcuttur.
Rack systems, the desired height without
the use of tools with practical ear socket
provides. 19 "Rackmount type shelves
front Struts are for small devices that can
connect to. The keyboard should go out
like devices in mobile shelving is available
from our production.

Organizer
Organizer

Kapama Paneli
Blanking Plates

Tekerlek Modülü
Whell Modüle

M6 Kafes Somun
M6 Cage Nut

UCER-ORG1U
UCER-ORG2U

UCER-KPM1U
UCER-KPM2U
UCER-FRC1U

UCER-TKR200

UCER-KFSM6

OPSİYONEL AKSESUARLAR / OPTİONAL ACCESSORIES

25 yıldır çözüm ortağınız… / Your solution partner for 25 years...

Ofisinize göre …
Dizayn olarak ofis ortamlarına uyacak şekilde tasarlanmış kabinetin farklı renkleride mevcuttur. Darbelere dayanıklı elektrostatik toz boya uygulanan kabinete, isteğe bağlı olarak firmanızın logosunu uygulatmanız mümkün.
İşlevselliği ile işinizi kolaylaştıran kabinetimiz uygulamalarınızda , kullanacağınız zengin aksesuarlarıylada çözüm sunmaktadır.

By your Office …
Designed to conform to the Office environment, the view is available
in different colors, the Cabinet.
Shock resistant electrostatic paint applied to the Cabinet is optionally possible to enforce your company's logo.
If the functionality that makes it easy for you to work with our cabinets in your applications, you will use the rich accessories also offers the solution.

Opsiyonel çözümler ...
Standart üretimimizin dışında uygulamada gerekli olabilecek, kabinet
üzerinde değiştirebileceğiniz birçok çözüm mevcut..
Kablolarınızın farklı yerden geldiği yada daha yoğun olduğu uygulamalarda kablo giriş yerini değiştirmeniz veya büyültmeniz mümkün.
Kabinetin bulunacağı ortama göre uyum sağlayabileceği renklere
boyamak seçeneklerimiz arasında.
Cihazlarınıza göre, Fan sayısını, priz sayısını, raf modelini aksesuarlar arasından belirleyebilirsiniz.
İsteğe bağlı olarak yan kapaklarını açılır yada sabit tercih edebilirsiniz.
Kabinetimizde
işinizi kolaylaştıracak şekilde, duvara montajlı, tekerlekli ve sabit
ayaklı olarak üç çeşit çözüm bulunmakatadır.

Optional solutions …
Apart from the standard production, may be required in the application, you can modify many solution on the existing cabinets .
The cables that come from different places , or in applications where
a more intensive , cable entry location , the possible need to modify
or enlarge .
According to the number of devices the number of Fan or power, you
can choose from among the accessories rack model.
Optionally, you can choose drop-down side covers or fixed.
Cabinet to facilitate your work, wall-mounted, wheel and fixed footed
cross three kinds of solution as is.

25 yıldır çözüm ortağınız… / Your solution partner for 25 years...

Bize Ulaşın… / Contact Us...

Biz...
1990 yılında Kasım Abalı tarafından, ÜÇ-ER Elektrik Sanayi ve Ticaret firması sac atölyesi olarak kurulmuştur.
Daha sonraki yıllarda Türkiye’de ilk olarak, 19” rack kabinet üretimine başlamıştır.
Kuruluşundan itibaren 1996 yılına kadar geçen dört yıllık zaman sürecinde, çalışma disiplininden ayrılmayan ve
hızla büyüyen ÜÇ-ER ünvan değişikliğiyle, yüksek üretim kapasitesine ulaşarak ÜÇ-ER elektrik sanayi ve ticaret
ünite şirketi olarak kurulmuştur.
Kurulum ve gelişme sürecini, imalatındaki ürünlere kaliteden ödün vermeden geliştirmeye devam etmiştir. Günümüzde, makine parkurunu en son teknolojiye sahip hale getirmiş ve kalite belgeleriyle beraber bu süreci en iyi
şekilde tamamlamıştır
ÜÇ-ER yakaladığı teknolojiyle üretim kapasitesini arttırarak, uygun fiyat politikası, kaliteli ürün ve geniş stoğu ile
Düzce’de 10.000 m2 açık alan, 3500 m2 kapalı alan fabrika ve İstanbul’da irtibat ofisleriyle hizmet vermeye devam
etmektedir.

We …
In1990, Kasım ABALI by,ÜÇ-ER Electrical industry and trade company was established as a sheet metal shop. In
later years, first in Turkey, started production of "19 rack cabinets.
Since its establishment, Until 1996 , last four years time in the process, Not separation of work discipline and the
change in the rapidly growing ÜÇ -ER title, reaching a high production capacity,
ÜÇ -ER elektric industry and trade company was established as.
The Setup and development process, manufacturing products without compromising quality has continued to improve. Nowadays, tech machinery of, quality together with the document has completed this process in the best
possible way. ÜÇ-ER, increasing the production capacity of the State-of-the-catch, reasonable price policy, quality
products and the wide open space of 10,000 square meters in Düzce with inventory, 3500 m2 closed area factory
liaison offices in İstanbul and continues to serve.

Hizmetlerimiz ve ürünlerimiz hakkında daha fazla
bilgi için bizi arayın…
Our services and for more
information about our products, give us a call...
Satış Ofisi :
Perpa Ticaret Merkezi
A Blok Kat:11 No:1420
OKMEYDANI/İSTANBUL
Tel.: (212) 210 4552
Fax: (212) 210 4553
Fabrika :
Yeşilce Mah.Dolunay Sok.
No:29 Seyrantepe KAĞITHANE/İSTANBUL
Tel.: (212) 270 4567
Fax: (212) 280 3566
destek@uc-er.com.tr

www.ucerkabinet.com

Misyon olarak,
ÜÇ-ER firması, sektöründe ilklerin öncüsü olmuş, 25 yıllık tecrübesi ve teknik kadrosuyla ürünlerin yanı sıra hizmette de kaliteyi ön plana alarak, müşterilerine çözümler sunmuştur.
Yenilikçiliği hedef alan firmamız zamanın teknolojisini yakından takip edip, ürün kalitesiyle beraber işlevselliğini de
arttırıcı projeler üreterek sizlere daha iyi ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflemiştir.

As the mission,

KALİTE BELGELERİMİZ
QUALITY DOCUMENTS

ÜÇ-ER has been the pioneer of the industry first, 25 years experience and technical staff in addition to the products, taking the forefront the quality of service, has provided solutions to their customers.
Our company is targeting its innovativeness, follow closely the technology of the time, product quality and enhancing the functionality, products, together producing aims to provide you with better and quality services.

TSE KALİTE YÖNETİMİ
ISO 9001-2008 KALİTE YÖNETİMİ
ISO 14001-2005 ÇEVRE GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ
ISO 18001-OHSAS İŞ ve İŞÇİ SAĞLIĞI YÖNETİMİ
IP66 SIZDIRMAZLIK
IP55 SIZDIRMAZLIK
IP42 SIZDIRMAZLIK
ROSH AĞIR METAL TESTİ
GOST-R RUSYA KALİTE YÖNETİMİ
CE KALİTE ve GÜVENİLİRLİK TESTİ
AKUSTİK SES YALITIM TESTİ
STATİK YÜK 1500 KG YÜK TESTİ
SERVİS SATIŞ SONRASI HİZMET
GARANTİ GARANTİ KAPSAMI HİZMET

www.uc-er.com.tr

