




SATIŞ SONRASI HİZMET
Üretimini  ve pazarlamasını yaptığımız tüm ürünlerin servis hizmeti, 
sahip olduğumuz geniş hizmet ağıyla,  kesintisiz olarak 24 saat 365 gün 
verilmektedir.

*** Müşterilerimize 365 gün 24 saat geniş hizmet ağımızla üretimizi 
yaptığımız tüm ürünler için servis hizmeti verilmektedir.

KALİTE ANLAYIŞIMIZ
Kalite, şirketimizin olmazsa olmazlarının başında gelmektedir. Bu 
nedenle, tedarikçi seçiminde titiz davranmaktayız. Yerel ve uluslararası 
sertifikaya sahip ürünler temin eden ve belirli kalite anlayışındaki 
firmalarla çalışmayı ilke edindik. 
Ürettiğimiz tüm ürünler  %100 test edilmekte ve sıkı bir kalite kontrolden 
geçirilmektedir. Şirketimiz ISO 9001-2008 kalite sertifikasına sahiptir.

MİSYONUMUZ 
Üretimimizdeki ürünlerin hepsi tüm müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayacak şekildedir. Güncel ve değişen 
teknolojiyle uyumlu alt yapısı vardır. MEKSAN’ın sahip olduğu varlık ve kaynakları çoğaltmak ve 
değerlerini sürekli artırmaktır. 

VİZYONUMUZ 
Yüksek, özgün ve milli teknolojik olanak ve yetenekleri yaratarak Türkiye ve Dünya pazarında söz 
sahibi firmalarından biri olmaktır.

AR-GE
Teknolojinin hızla değiştiği  günümüzde, rekabetçi olmak ve başkalarına göre fark yaratmak için 
araştırmaya ve geliştirmeye büyük önem vermekteyiz. Bu nedenle, kaynaklarımızın %10’nunu yeni 
ürün geliştirmek için harcamaktayız. Hedefimiz, Dünya ölçeklerinde 19” Rack Kabinet, Bilgisayar ve 
Server Dolapları, Bilgi İşlem Odası Mobilyaları, Bilgisayar Mobilyaları, Harici tip Kabinetler, Elektronik 
cihaz Kutuları ve Fiber Kutuları üretiminde en yüksek pazar payına sahip bir firması olmaktır.

www.meksan.net



MEKSAN, kurulduğu 1993 yılından bu yana, müşteri memnuniyetini ve üretim kalitesinden taviz vermemeyi kendisine ilke edinmiş bir 
kuruluştur. Bu ilkeler doğrultusunda, tamamı yerli kaynaklardan oluşan sermaye yapısı ve geniş ürün yelpazesiyle Meksan, faaliyet gösterdiği 
Elektrikli Pano ve Rack Kabin sektöründe, fark yaratmayı hedeflemiştir.

Tüm üretim süreçlerinde en son teknolojilerden yararlanan firmamız, 4. Levent ve Kurtköy’deki tesisleriyle 2000 m² olan üretim alanını 
5000 m² ye çıkararak üretim yapılanmasını yenilemiştir. 4. Levent’te bulunan Showroom’umuzda ise müşterilerimize hizmet farkımızı daha 
yakından tanıma imkanı sunmaktayız.  

Tam ve sürekli müşteri memnuniyeti için üretim kalitesinin tek başına yeterli olmadığının bilinciyle, deneyimli ve uzman kadromuz ile 
üretim süreçlerinde olduğu kadar, satış ve satış sonrası süreçlerde de müşterilerimize yüksek kalitede hizmet vermekteyiz. Çözüme odaklı, 
deneyimli, yaratıcı personel yapımız ve kurum kültürümüz ile her aşamada, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik bir 
anlayışa sahibiz.  

MEKSAN olarak vizyonumuz; sürekli gelişen, kaliteli ve dayanıklı bir ürün portföyüne sahip, eğitimli ve profesyonel kadrosuyla, müşterilerine 
tam ve sürekli hizmet veren, müşterileriyle olan ilişkilerinin her aşamasında güven yaratan, üretim ve hizmet olanaklarıyla sektörde lider  bir 
firma olmaktır. 

Her geçen gün biraz daha büyüyor ve güçleniyoruz..

Her geçen gün biraz daha size yaklaşıyoruz.. 

Sizleri hizmet farkımızla tanışmaya bekliyoruz..

www.meksan.net
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İyi bir 
başlangıç, 
yarı yarıya 

başarı 
demektir.  

Andre Gide

Polimek

İstanbul / Kızkulesi
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

• Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri  
takılabilmesi için uygundur. Hava 
akışını hızlandırmayı sağlayan baca 
tipli şapkası sayesinde cihazlarınız, 
her türlü toz ve su damlalarından 
korunur.

• Çelikten imal edilen arka ve yan 
yüzeyler rahatlıkla kilitlenip açılabilir

• Polimek kabinler, modüler bir 
yapıya sahiptir. Kaynaklı olarak 
imal edildikleri için dengeli ve 
dayanıklıdırlar. 

• Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın 
alt ve üst bölümleri, kablo girişi için 
uygundur. Sürgülü kapaklı ve kauçuk 
kenarlı alt kablo girişleri, kabloların 
zarar görmeden kabine girerek 
sabitlenmelerini sağlar. Kabinetin 
altından su, toz ya da haşere gibi 
zararlıların girmesini önler.

• Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabildiği 
gibi sökülüp yeniden takılabilir. 
Sürgülü kilit sistemi ise fazladan 
güvenlik sağlar. 

• Kabin içindeki cihazlara 4 yandan da 
ulaşılabilir.

• 28 bükümlü taşıyıcı profiller, kabinin 
daha dengeli ve dayanıklı olamasını 

 sağlar. 
• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince 

ayarlanabilir özelliktedir.
• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, 

kabinet ile birlikte teslim edilir.
• Çelik konstrüksiyon yapısı ve 

dayanıklı cihaz montaj dikmeleri 
cihazlarınızı koruyarak kolay montaj 
olanağı taratır.

• ISO9001 standartlarındadır.
• Yük taşıma kapasitesi 600 kg’dir.
• Polimek kabinlerin modüler yapısı, 

gerektiğinde, demonte edilerek 
taşınabilmesini sağlar.

• Kabinler; kimyasal yüzey işlem, 
yağ alma - fosfat kaplama dibi 
süreçlerden geçtikten sonra elek-
trostati toz boya ile boyanmaktadır. 
Boya atmaları ve kalkmaları, garanti 
kapsamındadır.

Polimek Kabinet Teknik Özellikler

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler,mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler
için lütfen pazarlamabölümüyle
irtibata geçiniz.

600x600

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

genişlik: 600 mm   derinlik: 600 mm

CRS 16U*60x60 16 740,4 865,5
CRS 20U*60x60 20 917,4 1042,5
CRS 22U*60x60 22 1006,3 1131,5
CRS 26U*60x60 26 1184,4 1309,5
CRS 32U*60x60 32 1451,4 1576,5
CRS 36U*60x60 36 1629,4 1754,5
CRS 39U*60x60 39 1762,4 1887,5
CRS 42U*60x60 42 1896,4 2021,5
CRS 44U*60x60 44 1985,4 2110,5
CRS 47U*60x60 47 2118,75 2243,5
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel renkler,
mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmektedir.
Sınırsız renkler için lütfen pazarlama
bölümüyle irtibata geçiniz.

600x800

po
lim

ek

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

genişlik: 600 mm   derinlik: 800 mm

CRS 16U*60x80 16 740,4 865,5
CRS 20U*60x80 20 917,4 1042,5
CRS 22U*60x80 22 1006,3 1131,5
CRS 26U*60x80 26 1184,4 1309,5
CRS 32U*60x80 32 1451,4 1576,5
CRS 36U*60x80 36 1629,4 1754,5
CRS 39U*60x80 39 1762,4 1887,5
CRS 42U*60x80 42 1896,4 2021,5
CRS 44U*60x80 44 1985,4 2110,5
CRS 47U*60x80 47 2118,75 2243,5

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

genişlik: 600 mm  derinlik: 1000 mm
Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)
CRS 26U*60x100 26 1184,4 1309,5
CRS 36U*60x100 36 1629,4 1754,5
CRS 42U*60x100 42 1896,4 2021,5
CRS 47U*60x100 47 2118,75 2243,5

Standart renk Ral9005 siyah 
olup Ral7035 ve Ral7032 
opsiyonel renkler, mevcuttur. 
Stoktan teslim edilebilmektedir. 
Sınırsız renkler için lütfen 
pazarlama bölümüyle 
irtibata geçiniz.

600x1000

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Düşünmek ve 
söylemek kolay, fakat 
yaşamak, hele başarı 

ile sonuçlandırmak 
çok zordur. 

Ziya Gökalp

maksimek

İstanbul / Boğaz
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

genişlik: 800 mm  derinlik: 600 mm

CRS 26U*80x60 26 1184,4 1309,5
CRS 32U*80x60 32 1451,4 1576,5
CRS 36U*80x60 36 1629,4 1754,5
CRS 39U*80x60 39 1762,4 1887,5
CRS 42U*80x60 42 1896,4 2021,5
CRS 44U*80x60 44 1985,4 2110,5
CRS 47U*80x60 47 2118,75 2243,5

Kabinle bağlantılı tüm kabloların düzenlenmesini ve 

gizlenmesini sağlayarak, şık ve kullanışlı bir çalışma 

ortamı oluluşturacak mükemmel çözümler sunar.   

KAPAKLI DİKEY KABLO DÜZENLEYİCİLER

(SAĞ/SOL)

Kabin içinde kullanılan patch cord ve kabloların, 

düzenlenerek yerleştirilebilmeleri  için tasarlanmıştır. 

Açılır kapanır kapaklı yapısı, montaj ve kablolara 

ulaşımı kolaylaştırdığı gibi, işçilikten de %30’a yakın 

tasarruf sağlar.

DİKEY KABLO KANALI

Alt ve yan kablo girişleri arasında dikey olarak 

kullanılır. Kabinete alttan ve/veya üstten giren 

kablolar, bu kanallar sayesinde, düzenli ve güzel bir 

görünüm kazanır ve dış etkilerden korunur.

Teleskobik kapağı ve geniş iç hacmi, kullanım 

kolaylığı sağlar.

Kablo kanalının ön ve arkadaki dar yüzeylerinde 

bulunan kablo geçiş holleri, dikey kablo kanallarının 

kablo geçişlerine bağlanmalarını sağlayacak şekilde 

yerleştirilmiştir. 

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler
için lütfen pazarlama
bölümüyle irtibata geçiniz.

800x600
Zengin

aksesuar
çeşitlerimiz

ürettiğimiz bütün 
kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

Maksimek Kabinet Özellikleri
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Mükemmel kablolama imkanı, sağ/sol dikey organizerler, 
büyük iç hacim kolay kablolama imkanı 
Network ve hardware cihazlarınızın birbirleriyle bağlantılı 
bir şekilde çalışmaları ve korunmaları için uygundur. 
Kabinetler,  Switch, router, patch paneller ve bunların 
kablolama sistemleri düşünülerek tasarlanmıştır.
Özellikler
• 600x600 & 600x1000 Maximek kabinetler için belir-
tilen özelliklerin tamamına sahiptir.
• Ral7035 Ral7032 ve Ral9005 - Siyah renk seçenekleri 
bulunmaktadır.
Aksesuarlar
Fan grupları, extra raf üniteleri, priz grupları, tekerlek 
ayar grupları ve zengin çeşitlilikle kablo düzenleme 
elemanları için lütfen aksesuarlar bölümüne bakınız.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

genişlik: 800 mm  derinlik: 800 mm

CRS 26U*80x80 26 1184,4 1309,5
CRS 32U*80x80 32 1451,4 1576,5
CRS 36U*80x80 36 1629,4 1754,5
CRS 39U*80x80 39 1762,4 1887,5
CRS 42U*80x80 42 1896,4 2021,5
CRS 44U*80x80 44 1985,4 2110,5
CRS 47U*80x80 47 2118,75 2243,5

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel renkler,
mevcuttur. Stoktan teslim edilebil-
mektedir. Sınırsız renkler için lütfen 
pazarlama bölümüyle irtibata geçiniz.

800x800

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur. m
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

genişlik: 800 mm  derinlik: 1000 mm

CRS 26U*80x100 26 1184,4 1309,5
CRS 32U*80x100 32 1451,4 1576,5
CRS 36U*80x100 36 1629,4 1754,5
CRS 39U*80x100 39 1762,4 1887,5
CRS 42U*80x100 42 1896,4 2021,5
CRS 44U*80x100 44 1985,4 2110,5
CRS 47U*80x100 47 2118,75 2243,5

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel renkler,
mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmektedir.
Sınırsız renkler için lütfen pazarlama
bölümüyle irtibata geçiniz.

800x1000

Yüzey İşlem:
Meksan kabinleri, boyanmadan önce, yağ 
alma, pasivizasyon, fosfat kaplama gibi çeşitli 
yüzey işlemlerinden geçirilir. Bu işlemler kabini, 
korozyon, küf ve pasa karşı koruyarak boyasının 
uzun süre dayanmasını sağlar.

Malzeme Kalınlıkları:
Taşıyıcı ve işlevsel olan bütün parçalar, Ereğli 
A1 kalitede, 2 mm kalınlıktaki DKP sacdan 
üretilmektedir.

Boya:
Tüm Meksan kabinleri, tam otomatik tesislerde 
el değmeden, elektrostatik toz boya ile Dünya 
standartlarına uygun olarak boyanmaktadır.

Kolay Demonte-Montaj İmkanı:
Meksan Maksimek kabinler, gerektiğinde, 

demonte duruma getirilebilecek özelliktedir. 
Montajlı, kullanıma hazır olarak teslim edilen 
kabin, nakil sırasında taşıma kolaylığı sağlamak 
için, kolayca sökülüp tekrar montajlanabilir.

Kilit: 
Kilitler menteşe ve contalarda Türk Malı Mesan 
Markalı ürünler tercih edilmiştir.

Alt Kablo Girişi:
Kabinin alt bölümü, yoğun kablo demetlerinin 
rahatça geçebileceği genişliktedir.  

Üst Kablo Girişi:
Kabinin üst bölümü, yoğun kablo demetlerinin 
rahatça geçebileceği genişliktedir.  
Network ve serverlarını aynı dolapta 
kullanabilmek için daha fazla derinliğe ihtiyacı 
olanlar düşünülerek tasarlanmıştır.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Kefken / Karadeniz

Bilgi, tek başına 
ekonomik bir 
kaynak değildir.
Bilgi alınıp satılamaz, 
sadece bilgiyle 
yaratılanlar alınıp 
satılabilir.
P.Drucker

server 
megamek
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Kendi Kabinetini Yarat
Server MegaMek kabinetlerin ön kapakları, 
istek ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda tasar-
lanabilir. Kullanılan lazer teknoloji sayesinde 
istenilen renk, desen ve logo ile üretilebilen 
ön kapaklar, kabinetinizi size ‘özel’ bir hale 
getirilebilir.
Hava Sirkülasyonu / Dağılımı 
Etkili Pasif Havalandırma: Yeni nesil serverlar 
ile network cihazlarının, düzgün çalışabilmeleri 
için, yeterli seviyede havalandırılmaları gerekir. 
Mevcut Serverlar, kendi fanları ile önden aldıkları 
havayı, arkadan çıkararak havalandırma yaparlar. 
Server MegaMek kabinlerinin ön ve arka kapakları, 
serverların yeterliseviyede havalandırma yapa-
bilmelerini sağlayacak şekilde, perfore-delikli olarak 
tasarlanmıştır.  
Hava Sirkülasyonu / Dağılımı
Alt Şase: Kabinet alt şasesinde yer alan 
kapaklar, gerektiğinde çıkarılabilir. Yükseltilmiş 
döşemeden soğutmanın yapılacağı durumlarda, 
kapaklar sökülerek, alttaki perfore-delikli

Komple Montajlı Teslimat
Meksan Server Megamek kabinleri, ambalajı açıldığı anda cihaz montajı 
yapılmasına uygun biçimde teslim edilir. Bu sayede, zaman kaybetmeden 
cihazlarınızı montaj edebilirsiniz.
Kolay Seçim, Tek Sipariş Kodu
Her Meksan Server Megamek kabini için farklı olan sipariş kodları 
sayesinde, ihtiyacınız olan kabinin siparişini, kolay ve hızlı bir biçimde 
verebilirsiniz.
Herşey Dahil
Server Megamek kabinler, iç/dış bütün bileşen parçaları ile alt 

dengeleme-tilt barları, seviye ayarlama ayakları, tekerlek grubu ve boş fan tavası gibi 
aksesuarlarıyla birlikte kullanıma hazır, montajı yapılmış olarak teslim edilir.
Bölünmüş Yan Kapaklar
İki bölümden oluşan yan kapakların arka tarafları, gerektiğinde havalandırma paneli 
olarak kullanılabilmek üzere, daha dar olarak tasarlanmıştır. Arka panelin iç kısmı 
kablo ve priz montajı için uygundur. Kapağın geniş olan bölümü ise cihazlara erişimi 
kolaylaştırır.
Zemine Montaj
Meksan Server Megamek kabinleri, alt şasenin önünde ve arkasında bulunan montaj 
delikleri sayesinde, hırsızlık, deprem ve diğer fiziki etkiler gibi her türlü risk yaratabi-
lecek durumlara karşı, zemine sabitlenebilir. Aksesuvar bölümünden seçeceğiniz 
zemin montaj kiti ile kabinetinizi, kolayca, zemine sabitleyebilirsiniz.
Kolay Sökülebilr Kapılar
Server Megamek kabinlerinin ön ve arka kapaklarında bulunan yaylı menteşeler, 
kapıların tek bir dokunuşla, yerlerinden çıkarılıp tekrar takılabilmelerini sağlar. 
Bu sayede, kabinetin montaj ve bakım-onarım çalışmaları sırasında zaman kaybı 
en aza indirilir.
Kolay Sökülebilir Yan Kapaklar
Yan kapaklar, üzerlerindeki 2 adet PVC sürgü kilit 
sayesinde, kolayca, sökülüp takılabilir. Bu kilitler, 
montaj ve bakım-onarım çalışmalarında, zaman 
kaybını en aza indirebilmek için tasarlanmıştır.
Çift Açılımlı Arka Kapak
Ekonomik koşullar ve artan kabin ihtiyacı, en 
küçük alanları bile işlevsel bir halde kullanmayı 
gerektirmektedir. Bunun sonucu olarak Server 
Megamek’in arka kapakları, duvar ile kabin 
arasında min. 300 mm’ lik bir mesafede açılmayı 
sağlayacak şekilde, çift açılımlı olarak tasarlanmıştır. 
Bu sayede, zaman ve yer tasarrufu sağlanmaktadır.

Standart renk Ral9005 siyah olup Ral7035 ve Ral7032 
opsiyonel renkler, mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmektedir. 
Sınırsız  renkler için lütfen pazarlama bölümüyle irtibata geçiniz.
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Ürün	Kodu		 U	 h	 H
	 	 (44,45)		 iç	yükseklik	 dıştan	dışa	
   (mm) yükseklik (mm)
SRV26U60x100 26 1188 1338
SRV36U60x100 36 1633 1783
SRV42U60x100 42 1899 2049
SRV47U60x100 47 2122 2272

genişlik: 600 mm  derinlik: 1000 mm

14

panelden soğuk hava girişi sağlanır. Bu panel, 
kabin içine giren havanın homojen bir şekilde 
yayılmasını sağlamanın yanında, haşere ve 
böceklerin girmesine engel olur. 
Fan Tavası: Kabin üzerine kolay ve hızlı bir 
şekilde takılabilen Fan Tavası, kabin içindeki sıcak 
havayı dışarı atarak, hava sirkülasyonunu sağlar. 
Fanın bakımı, kabinetin dışından, içerideki 
cihazlara dokunmadan yapılabilir.
Fitre: Kabinetin alt ve üst şaselerinde bulunan 
hava giriş bölümleri, gerektiğinde, filtre takılmasına 
uygundur.
Arka Kapak Tavası: Üst fan tavasının hava sirkü-
lasyonunu sağlamakta yeterli olmadığı, yoğun server 
kullnınmı gibi durumlarda, arka kapak ölçülerindeki 
fan tavası yardımıyla, kabinin arka bölümünde oluşan 
sıcak hava dışarıya atılabilir. 
En Uygun Genişlik
Dünya genelinde standart olarak kabul edilen 
600 mm’lik genişliği ile tekli ya da yan yana 
kullanımlarda, 600x600 zemin panelleriyle tam 
uyumludur.
Kablo Giriş Holleri
Kabinin alt ve üst şaselerinde, yoğun kablo girişlerine 
olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış, 1’er adet 
kablo geçişi bulunur. Kablo girişleri yapıldıktan sonra, 
sürgülü kablo geçiş kapağı kapatılır ve geçiş panelinin 
kenarlarındaki kauçuk contalar ile kablo demeti 
sabitlenir. Bu sayede, kabloların zarar görmesi 
engellenmiş olur.
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Kabin Birleştirme
Birden fazla Server Megamek kabin, birleştirme aparatları 
yardı-mıyla, yanyana getirilerek kullanılabilir.
Yükseklik Ayarlı Ayaklar
Yüksekliği ayarlanabilir ayakları kullanılarak, kabinetin ze-
min üzerinde sabit halde ya da bozuk zeminlerde dengede 
durması sağlanır.    
Tekerlek Grubu
Server Megamek kabinetlerinin standart parçalarından 
olan ağır hizmet tipi tekerlekler, kabinet hareket ettirilmek 
istendiğinde kullanılır. Kabinetin sabit kalması gerektiğinde 
ise tekerleklerin askıya alınıp, yükseklik ayarlı ayakların kul-
lanılması yeterli olacaktır.
Kaynaklı Birleştirme
Server Megamek kabinlerinin alt şaseleri, profil yapıyerine 

monoblok-altı kapalı ve  birbirlerine köşelerden kaynaklı 
olarak üretilmektedir. Geçme soket sistemli profil yapısı, 
ana şaseye kaynatılan dikey profillerin de eklenmesiyle 
daha sağlam bir hale gelir.  Server Megamek kabinlerinin üst 
şaseleri, profil yapıyerine monoblok-altı kapalı ve  birbirlerine 
köşelerden kaynaklı olarak üretilmektedir. Geçme soket 
sistemli profil yapısı, ana şaseye kaynatılan dikey profillerin 
de eklenmesiyle daha sağlam bir hale gelir. 
Kilitli Kapaklar
Ön ve arka kapaklarının 1 yerinde kollu kilitleme meka-
nizmaları bulunan Server Megamek kabinlerinin yan ka-
pakları sürgülü kilitler bulunan kabin tüm kapakları, aynı 
anahtar şfresi kullanılarak açılıp kilitlenebilir.
Stabilite
Dış taşıyıcı profil, alt ve üst şaseler, iç montaj aparatları ile 
19’’ cihaz montaj profilleri 2 mm kalınlıkta üretilmktedir.
Devrilmeyi Önleyici Barlar
Kabinin içindeki cihazlardan bir kısmının çıkarılmasının 
gerektiği zamanlarda, ağırlık merkezi değiştiğinden, kabin 
öne doğru devrilebilir. Bu durumda, kabinin ön kısmında 
bulunan sürgülü profil yapıdaki dengeleme barları, öne 
doğru çıkarılarak güvenli bir çalışma ortamı oluşturulabilir.
Topraklama
Server Megamek kabinin içindeki hareketli noktalar, 
birbirleriyle bağlantılılandırılmıştır. Bununla birlikte, 
kabinin bileşen parçalarından bir kısmının üzerinde 
bulunan ve hazır gövdeye kaynaklanmış civatalar 
sayesinde, elektrik kaynaklı riskler  en aza indirilmiştir.

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel renkler, 
mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmektedir. 
Sınırsız renkler için lütfen pazarlama 
bölümüyle irtibata geçiniz.
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Ürün	Kodu		 U	 h	 H
	 	 (44,45)		 iç	yükseklik	 dıştan	dışa	
   (mm) yükseklik (mm)
SRV26U80x100 26 1188 1338
SRV36U80x100 36 1633 1783
SRV42U80x100 42 1899 2049
SRV47U80x100 47 2122 2272

genişlik: 800 mm  derinlik: 1000 mm

15
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Server MegaMek genişlik  800 mm
Daha fazla genişlik, daha fazla hacim 
isteyenler için 

Server MegaMek 800x1000 mm 
Bu kabinlerin diğerlerinden en büyük 
farkları, geniş iç hacimleri ve buna 
bağlı olarak sahip oldukları kablolama 
olanaklarıdır.

Daha Fazla Hacim
Cihazların soğutma, ventilasyon 
işlemlerinin, sağlıklı bir şekilde 
yapılabilmesi için, kabinetin daha geniş 
bir hacme sahip olması önemlidir. 
800x1000 mm’lik kabinetler, çok 

sayıda kullanıcının yararlandığınetwork 
sistemleri ile server sistemlerinin, bir-
birleriyle bağlantılı olarak çalışmalarını 
kolaylaştırdığı gibi özel tasarımları 
sayesinde, yoğun kablolama gerektiren 
durumlar için de en uygun çözümleri 
sunarlar. Özellikle orta ölçekli firmalar 
tarafından, yer ve zaman kaybını ön-
ledikleri için tercih edilmektedirler.

Dikey Sağ/Sol Organizerler
Kabine-tin arka bölümünde yer alan 
kapaklı kablo organizerleri, data 
kabloları ile enerji kablolarının birbir
lerine karışmadan geçmeleri için sağla-
yacak tasarımdadır. Kapaklı olmaları, 

kabloların dışarıdan 
örünmelerini 
engeller.

Dikey Sağ/Sol Ön 
Paneller
Kabinetin ön bölü-
münde yer alan pan-
eller, şık bir görüntü 
oluşturmaya yöneliktir. 
Kablo kancalarının takı-
labilmesine uygun yapısı 
ve kablo geçiş holleri 
saye-sinde daha kolay 
kablolama imkanı sağlar.

Kablolama Kolaylığı
Kabinin her iki yanında 
bulunan 100’er mm’lik 
boşluklar, dikey ve yoğun 
kablolamanın gerektiği 
durumlar-da kullanılmak 
üzere tasarlanmıştır. Bu 
boşluklara kablo kanalları 
ile standart kablo kanal 
aksesuarları takılabilir.

Ergonomik Çözüm
Daha rahat bir çalışma ortamı 
sağlamak için, kullanım koşulları 
düşünülerek, ekran ve klavye/mouse 
ayrı birimler olarak tasarlanmıştır.

1U 19’’ KVM + 1U 19’’RACK
KONSOLU
Sistemlere daha hızlı ve kolay müda-
hale edilmesini sağlamak amacıyla 
KVM switch ve kabloları ile 1U 19’’ 
MEKSAN rack konsolu, kabinete ayrı 
ayrı takılabilecek tasarıma sahiptirler. 

Enerji - Güç Dağıtım Priz Blokları
Server kabinetleri için özel olarak 
tasarlanan priz blokları, kullanım 
kolaylığı ve yüksek güvenlik sağlar. 
Kabinet yüksekliğinde olan birim-
lere, aralıklı olarak priz blokları 
yerleştirilmiştir. Fişlerin takıldığı 3’erli 
priz blokları arasında, yoğunluk ve 
karışıklık olmaması için, boşluklar yer 
alır. Bazı priz blokları çift devrelidir. 
Serverların çeşitli kaynaklardan redun-
dant olarak beslenmesi gerektiğinde, 
prizlerin
1. Devreleri UPS’ten, 2. Devreleri ise 
normal şebekeden ya da farklı kaynak 
ve fazlardan beslenebilmelerine olanak 
sağlar. 
Aluminyum gövdeli olarak üretilen 
bloklar, kabinet içinin verimli bir şekilde 
kullanılabilmesi amacına yöneliktir.

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler için 
lütfen pazarlama bölümüyle irtibata 
geçiniz.

800x1000 Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Dış Taşıyıcı Profiller:
Meksan ServerMek kabinlerinde, 3’ü sağda ve 3’ü 
solda olmak üzere, toplam 6 adet dış taşıyıcı profil 
bulunmaktadır. Diğer kabinlerde bulunandan 2 adet 
fazla olan bu profiller sayesinde Meksan kabinleri, 
daha sağlam ve güvenlidir.

Yatay Profiller:
Meksan Servermek kabinlerinde, 4’ü sağda ve 4’ü 
solda olmak üzere, toplam 8 adet C-yatay  profil 
bulunmaktadır. Diğer kabinlerde bulunandan 2 adet 
fazla olan bu profiller sayesinde Meksan kabinleri, 
daha sağlam ve güvenlidir.

Desteklenmiş Alt Şase:
Meksan Servermek kabinetlerinin alt şaseleri, 
profil yapıları ile enine ve boyuna desteklenerek, 
güçlendirilmiştir.

Yuvarlatılmış Estetik Ön Kapak:
Özel olarak perfore edilmiş, monoblok kapılı ön 
kapak, her türlü fiziksel etkiye karşı dayanıklıdır. 
Yuvarlatılmış şekli sayesinde çok şık bir görünümü 
vardır.

Yük Taşıma Kapasitesi:
800 kg.

Yüzey İşlem: 
Meksan kabinleri, boyanmadan önce, yağ alma, 
pasivizasyon, fosfat kaplama gibi çeşitli yüzey 
işlemlerinden geçirilir. Bu işlemler kabini, korozyon, 
küf ve pasa karşı koruyarak boyasının uzun süre 
dayanmasını sağlar.

Malzeme Kalınlıkları:
Taşıyıcı ve işlevsel olan bütün parçalar, Ereğli 
A1 kalitede, 2 mm kalınlıktaki DKP sacdan 
üretilmektedir.

Boya:
Tüm Meksan kabinleri, tam otomatik tesislerde 
el değmeden, elektrostatik toz boya ile Dünya 
standartlarına uygun olarak boyanmaktadır.

Kolay Demonte-Montaj İmkanı:
Meksan Servermek kabinler, gerektiğinde, demonte 
duruma getirilebilecek özelliktedir. Montajlı, 

kullanıma hazır olarak teslim edilen kabin, nakil 
sırasında taşıma kolaylığı sağlamak için, kolayca 
sökülüp tekrar montajlanabilir.

Kilitler: 
Kilit menteşe ve contalarda Türk Malı Mesan Markalı 
ürünler tercih edilmiştir.

Alt Kablo Girişi:
Kabinin alt bölümü, yoğun kablo demetlerinin 
rahatça geçebileceği genişliktedir.  

Üst Kablo Girişi: 
Kabinin üst bölümü, yoğun kablo demetlerinin 
rahatça geçebileceği genişliktedir.  

Kablo Saklama, Düzenleme Boşlukları: 
Sistem cihazlarının bağlantıları yapılırken 
karşılaşılan en önemli sorunlardan birisi, kabloların 
düzenlenmesidir. Özellikle yoğun kablolama gerek-
tiren durumlarda, kabloların gelişigüzel bir şekilde 
bağlanmaları estetik ve güvenlik sorunlarına yol 
açabilir. Meksan Servermek kabinetler, bu gibi 
durumlar için mükemmel çözümler sunacak şekilde 
tasarlanmışlardır. 600 mm ve 800 mm genişlikteki 
kabinetlerin arka panellerinin her iki yanında, kablo 
demetlerinin yerleştirilebileceği genişlikte boşluklar 
ve priz blokları mevcuttur. 600 mm’lik kabinetlere, 
kabloların istenilen şekilde düzen-lenebilmeleri 
için, yükseklikleri ayarlanabilen, farklı ölçülerde 
kablo kancaları takılabilir. Kanca seçenekleri için 
Aksesuarlar bölümüne bakabilirsiniz. Yine arka 
bölüme, kabin yüksekliği boyunca, priz dağıtım 
blokları yerleştirilebilir ve bu sayede cihaza en uygun 
yükseklikteki çoklu priz grubundan çıkış alınabilir. 
Meksan Server Megamek kabinetler, her türlü kablo 
düzenlemesinin, cihazlardan bağımsız bir şekilde 
yapılabilmesine olanak sağlar. 

Güç/Enerji Dağıtımı: 
Kabinetin arka kısmında, priz gruplarının takı-
labileceği bir bölüm yer alır. Bu bölüme, 26U, 36U, 
42U ve 47U yüksekliklerindeki dikey priz grupları, 
U kaybına neden olmayacak şekilde, takılabilir. 
Böylelikle, kablo ve fişlerin cihazlara doğru taşmaları 
engellenerek cihazlara arkadan daha rahat ulaşılabilir.
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CNC MAKİNE PARKIMIZ



Kapadokya / Peri Bacaları

Çömez yakınıyormuş: 
“Bize öyküler 

anlatıyorsun ama 
anlamlarını açmıyorsun.” 

Usta yanıt vermiş: 
“Biri sana meyveyi 

çiğneyerek ikram etse 
hoşuna gider miydi?”

Paul Brunton

ekomek
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 Özellikler
• Kabinetin ana taşıyıcıları olan alt ve üst şaseler, 
 monoblok kaynaklı gövdeyle üretilmektedir.
 Sıkı geçme-soket sistemiyle birleşen profil 
 yapının şaselere  bağlandığı noktalar da kaynaklı 
 ve soketlidir.
• 24 bükümden oluşan taşıyıcı profiller, yüksek 
 kaliteli, kalın sacdan üretilmektedir. Böylece, 
 profillerin burkulma ve taşıma kapasiteleri 
 artmaktadır.
• Ön ve arka tarafında bulunan 4 adet 19’’ cihaz 
 dikmesiyle birlikte teslim edilir.
• Kabinet içindeki 19’’ cihaz dikmeleri hare-
 ketlidir ve istenilen derinlikte ayarlanabilir.
• Ral7035-Beyaz renkte üretilmektedir.
• Kabinetin üzerinde bulunan deliklere, isten-
 diğinde, 2 adet fan takılabilir. Standart fan 
 ünitelerini Aksesuarlar bölümünden seçebilirsiniz.
• Üst delikler, fan kullanılmadığı zamanlarda 
 pasif havalandırma sağlar.
• 19’’
• Yüksek kaliteli üretim
• Mobilya ve dekorasyonunuza uyumlu
• Emniyetli, sağlam çelik konstrüksiyon yapılı
• Duvar montajına uygun

Network ve Hardware cihazlarınızın birbirleriyle bağlantılı bir 
şekilde çalışmaları ve korunmaları için uygundur. Meksan Ekomek 
dolapları, switch, router, patch paneller ile bunların kablolama 
sistemleri düşünülerek tasarlanmıştır. Küçük sistemlerin mon-
taj ve çalışmaları için uygundur. Estetik görünümü ve kablolama 
sorunlarına getirdiği çözümler ile çalışma hayatınıza kolaylaştırır.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

EKO	 D	 7U*60x45
EKO	 D	 9U*60x45
EKO	D	12U*60x45
EKO	D	16U*60x45
EKO	D	20U*60x45
EKO	D	22U*60x45

genişlik: 600 mm  derinlik: 450 mm

  7 335 395
 9 425 485
 12 560 620
 16 740 800
 20 920 980
 22 1005 1065

Standart renk Ral7035 gri olup
Ral9005 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler için 
lütfen pazarlama bölümüyle irtibata 
geçiniz.

600x4500

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
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20 Montaj Kolaylığı
Ekomek duvar tipi kabinetlerinin duvar monte edilmeleri çok basit ve zahmetsizdir. Kabinetin tek parçadan üretilen 
arka paneli, kolaylıkla, duvara sabitlenebilecek şekilde tasarlanmıştır. Panelin duvara montajı tamamlandıktan sonra 
kabinet, iç kısmından duvara vidalanarak kullanıma hazır hle getirilir. Tüm bu işlemler, yardım alınmadan, kolay ve 
hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu sayede, zaman, enerji ve işçilik tasarrufu sağlanır.
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Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma

uygundur.

Yer Tipi Kullanım İmkanı

Ekomek duvar tipi kabinetler, altlarında bulunan 

deliklere takılacak ayak ya da tekerlek grupları 

ile zemine monte edilebilir. Dar mekanlar, masa 

altları gibi yer sıkıntısı çekilen durumlar için 

önerilir. Ayak ve tekerlek grupları için Aksesuar 

bölümüne bakablirsiniz.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

EKO	 	Y	 7U*60x45
EKO	 	Y	 9U*60x45
EKO	 	Y	 12U*60x45
EKO	 	Y	 16U*60x45
EKO	 	Y	20U*60x45
EKO	 	Y	22U*60x45

genişlik: 600 mm  derinlik: 450 mm

 7 335 395
 9 425 485
 12 560 620
 16 740 800
 20 920 980
 22 1005 1065

Standart renk Ral7035 gri olup
Ral9005 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler için 
lütfen pazarlama bölümüyle irtibata 
geçiniz.
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• Kabinetin altında ve üstünde bulunan kablo geçiş holleri, kablo kanal 
girişlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Standart Meksan sürgülü kablo geçiş 
kapağı ile kauçuk stopperlar kablolarınızı sabitleyerek, her türlü fiziksel 
etkiye karşı korunmasını sağlar.

• Arka kapaktaki kablo geçiş holü, kabloların ankastre olarak  duvardan 
geldiği durumlarda kullanılabilir.

• Duvar tipi kabinetlerin sağlam çelik yapıları, 100 kg’ye kadar yük 
taşıyabilmelirini sağlar.

• Her iki yanından aleminyüm çerçeveyle desteklenen ön kapak, 4 mm 
kalınlıkta camdan üretilmektedir. Kilitlenebilir ve rahatlıkla sökülüp 
takılabilir.

• Özel, kalın çelikten imal edilen arka kapak, duvara kolaylıkla montajı 
yapılabilecek biçimde tasarlanmıştır.

• Yan kapaklar açılabilir, sökülebilir ve 
 kilitlenebilir özelliktedir.
• Kabinete 4 yandan da erişilebilmesi, montaj 
 ve bakım onarım kolaylığı sağlar Tüm kapılar 
 kilitlenebilir.
• Tam montajlı olarak teslim edilir.
• Kabinet, nakil sırasında zarar  görmesini 
 engellemek üzere, ambalajlı olarak 
 teslim edilir.
• ISO9001 standartlarında  üretilmektedir.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

EKO	 D	 7U*60x60
EKO	D	 9U*60x60
EKO	D	12U*60x60
EKO	D	16U*60x60
EKO	D	20U*60x60
EKO	D	22U*60x60

genişlik: 600 mm  derinlik: 600 mm

   7 335 395
  9 425 485
  12 560 620
  16 740 800
  20 920 980
  22 1005 1065

Standart renk Ral7035 gri olup
Ral9005 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan 
teslim edilebilmektedir. Sınırsız 
renkler için lütfen pazarlama 
bölümüyle irtibata geçiniz.

600x600

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

 Özellikler:
• Kabinetin altında ve üstünde bulunan kablo geçiş holleri, kablo 
 kanal girişlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Standart Meksan 
 sürgülü kablo geçiş kapağı ile kauçuk stopperlar kablolarınızı 
 sabitleyerek, her türlü fiziksel etkiye karşı korunmasını sağlar.
• Arka kapaktaki kablo geçiş holü, kabloların ankastre
 olarak duvardan geldiği durumlarda kullanılabilir.
• Yer tipi kabinetlerin sağlam çelik yapıları, 150 kg’ye kadar yük taşıyabilmelirini  
 sağlar.
• Her iki yanından aleminyüm çerçevey le  desteklenen ön kapak, 4 mm kalınlıkta camdan 
 üretilmektedir. Kilitlenebilir ve rahatlıkla sökülüp takılabilir.
• Özel, kalın çelikten imal edilen arka kapak, duvara kolaylıkla montajı yapılabilecek 
 biçimde  tasarlanmıştır.
• Yan kapaklar açılabilir, sökülebilir ve kilitlenebilir özelliktedir.
• Kabinete 4 yandan da erişilebilmesi, montaj ve bakım onarım kolaylığı sağlar. Tüm 
 kapılar kilitlenebilir.
• Tam montajlı olarak teslim edilir.
• Kabinet, nakil sırasında zarar görmesini engellemek üzere,  ambalajlı olarak teslim 
 edilir.
• ISO9001 standartlarında üretilmektedir.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

EKO	 Y	 7U*60x60
EKO	Y	 9U*60x60
EKO	Y	12U*60x60
EKO	Y	16U*60x60
EKO	Y	20U*60x60
EKO	Y	22U*60x60

genişlik: 600 mm  derinlik: 600 mm

  7 335 395
  9 425 485
  12 560 620
  16 740 800
  20 920 980
  22 1005 1065

Standart renk Ral7035 gri olup Ral9005 
ve Ral7032 opsiyonel renkler, 
mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmekte-
dir. Sınırsız renkler için lütfen
pazarlama bölümüyle irtibata geçiniz.

600x600

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Şanlıurfa - Balıklı Göl

almek

Eğer sizde deha varsa
çalışkanlık bunu 

ortaya çıkarır. 
Eğer yoksa onun
 yerini doldurur. 
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

 Özellikler:
• Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri takılabilmesi için uygundur. Hava akışını 
 hızlandırmayı sağlayan baca tipli şapkası sayesinde cihazlarınız, her türlü toz ve 
 su damlalarından korunur.
• Çelikten imal edilen arka ve yan  yüzeyler rahatlıkla kilitlenip açılabilir
• Meksan Almek kabinler, modüler bir yapıya sahiptir. Özel çektirilmiş  alüminyüm 
 profilden kaynaksız olarak imal edildikleri için dengeli ve dayanıklıdırlar. 
• Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın alt ve üst bölümleri, kablo girişi için
 uygundur. Sürgülü kapaklı ve kauçuk kenarlı alt kablo girişleri, kabloların zarar 
 görmeden kabine girerek sabitlenmelerini sağlar. Kabinetin altından su, toz ve 
 haşere gibi zararlıların girmesini önler.
• Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabildiği gibi sökülüp yeniden 
 takılabilir. Sürgülü kilit sistemi ise fazladan güvenlik sağlar. 
• Kabin içindeki cihazlara 3 yandan da ulaşılabilir.

Kabinetlerin ön kapakları özel çektirilmiş alüminyümdan 4 tarafı çerçeve olarak kaynaksız sıkıştırma metoduyla üretilmiş olup içine
4mm (pleksi klass) cam kullanılmıştır.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

 7 310 425
 9 400 515
 12 530 645
 16 710 825
 20 890 1005
 22 980 1095

AL-MEK-D	 7U*60x45
AL-MEK-D	 9U*60x45
AL-MEK-D	 12U*60x45
AL-MEK-D	 16U*60x45
AL-MEK-D	20U*60x45
AL-MEK-D	22U*60x45

genişlik: 600 mm  derinlik: 450 mm
Standart renk Ral7035 gri olup Ral9005 
ve Ral7032 opsiyonel renkler, mevcuttur. 
Stoktan teslim edilebilmektedir. Sınırsız 
renkler için lütfen pazarlama bölümüyle 
irtibata geçiniz.

600x450

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

• 3 mm kalınlığında özel taşıyıcı alüminyüm profiller, kabinin daha dengeli 
 ve dayanıklı olmasını sağlar. 
• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince ayarlanabilir özelliktedir.
• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, kabinet ile birlikte teslim edilir.
• Alüminyüm konstrüksiyon yapısı ve dayanıklı cihaz montaj dikmeleri 
 cihazlarınızı koruyarak kolay montaj olanağı yaratır.
• ISO9001 standartlarındadır.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

 7 310 425
 9 400 515
 12 530 645
 16 710 825
 20 890 1005
 22 980 1095

AL-MEK-D	 7U*60x60
AL-MEK-D	 9U*60x60
AL-MEK-D	 12U*60x60
AL-MEK-D	 16U*60x60
AL-MEK-D	20U*60x60
AL-MEK-D	22U*60x60

genişlik: 600 mm  derinlik: 600 mm

Kabinetlerin ön kapakları özel çektirilmiş alüminyümdan 4 tarafı çerçeve olarak kaynaksız sıkıştırma metoduyla üretilmiş
olup içine 4mm (pleksi klass) cam kullanılmıştır.

 Özellikler:
Standart renk Ral7035 gri olup 
Ral9005 ve Ral7032 opsiyonel renkler, 
mevcuttur. Stoktan teslim edilebilmekte-
dir. Sınırsız renkler için lütfen pazarlama 
bölümüyle irtibata geçiniz.

600x600
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• Yük taşıma kapasitesi 250 kg’dir.
• Meksan Almek kabinlerin modüler yapısı, gerektiğinde, 
 demonte edilerek taşınabilmesini sağlar.
• Kabinler; kimyasal yüzey işlem, yağ alma - fosfat 
 kaplama kromat dibi süreçlerden geçtikten sonra 
 elektrostatik toz boya ile boyanmaktadır.
• Kilitler menteşe ve contalarda Türk Malı Mesan  
 Markalı ürünler tercih edilmiştir.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri takılabilmesi 
 için uygundur. Hava akışını hızlandırmayı 
 sağlayan baca tipli şapkası sayesinde cihazlarınız, 
 her türlü toz ve su damlalarından korunur.

• Çelikten imal edilen arka ve yan yüzeyler 
 rahatlıkla kilitlenip açılabilir

• Meksan Almek kabinler, modüler bir yapıya 
 sahiptir. Özel çektirilmiş alüminyüm profilden 
 kaynaksız olarak imal edildikleri için dengeli ve 
 dayanıklıdırlar. 

• Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın alt ve üst 
 bölümleri, kablo girişi için uygundur. Sürgülü 
 kapaklı ve kauçuk kenarlı alt kablo girişleri, 

 kabloların zarar görmeden kabine girerek 
 sabitlenmelerini sağlar. Kabinetin altından su, toz  
 ve haşere gibi zararlıların girmesini önler.

• Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabildiği gibi sökülüp 
 yeniden takılabilir. Sürgülü kilit sistemi ise
 fazladan güvenlik sağlar. 

• Kabin içindeki cihazlara
 4 yandan da ulaşılabilir.

 Özellikler:

Standart renk Ral7035 gri olup
Ral9005 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler için 
lütfen pazarlama bölümüyle 
irtibata geçiniz.

600x600

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)
AL-MEK-Y	20U*60x60	 20	 890	 1090
AL-MEK-Y	22U*60x60	 22	 980	 1180
AL-MEK-Y	26U*60x60	 26	 1160	 1360
AL-MEK-Y	32U*60x60	 32	 1425	 1625
AL-MEK-Y	36U*60x60	 36	 1600	 1800
AL-MEK-Y	39U*60x60		 39	 1735	 1935
AL-MEK-Y	40U*60x60		 40	 1780	 1980
AL-MEK-Y	42U*60x60		 42	 1870	 2070
AL-MEK-Y	44U*60x60		 44	 1970	 2160

genişlik: 600 mm  derinlik: 600 mm

• 6 mm kalınlığında özel taşıyıcı alüminyüm
 profiller, kabinin daha dengeli ve dayanıklı 
 olamasını sağlar. 

• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince
 ayarlanabilir özelliktedir.

• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, kabinet
 ile birlikte teslim edilir.

• Alüminyüm konstrüksiyon yapısı ve dayanıklı 
 cihaz montaj dikmeleri cihazlarınızı koruyarak
 kolay montaj  olanağı taratır.

• ISO9001 standartlarındadır.

• Yük taşıma kapasitesi 500 kg’dir.

• ALMEK kabinlerin modüler yapısı, 
 gerektiğinde, demonte edilerek 
 taşınabilmesini sağlar.

• Kabinler; kimyasal yüzey  işlem, yağ 
 alma - fosfat kaplama kromat dibi süreçlerden 
 geçtikten sonra elektrostatik toz boya ile 
 boyanmaktadır. 

 Özellikler:

Kabinetlerin ön kapakları özel 
çektirilmiş alüminyümdan 4 
tarafı çerçeve olarak kaynaksız 
sıkıştırma metoduyla üretilmiş
olup içine 4mm (pleksi klass)
cam kullanılmıştır.

Özel ölçülü 
İhtiyaçlarınız 
için üretim 

bölümümüzle 
irtibata 

geçebilirsiniz.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri takılabilmesi 
 için uygundur. Hava akışını hızlandırmayı 
 sağlayan baca tipli şapkası sayesinde ihazlarınız, 
 her türlü toz ve su damlalarından korunur.
• Çelikten imal edilen arka ve yan yüzeyler 
 rahatlıkla kilitlenip açılabilir
• ALMEK kabinler, modüler bir yapıya sahiptir. 
 Özel çektirilmiş alüminyüm profilden kaynaksız 
 olarak imal edildikleri için dengeli ve 
 dayanıklıdırlar. 
• Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın alt ve 
 üst bölümleri, kablo girişi için uygundur. 
 Sürgülü kapaklı ve kauçuk kenarlı alt kablo 
 girişleri, kabloların zarar görmeden kabine 
 girerek sabitlenmelerini sağlar. Kabinetin  
 altından su, toz ve haşere gibi zararlıların 
 girmesini önler.
• Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabildiği gibi 
 sökülüp yeniden takılabilir. Sürgülü kilit sistemi
 ise fazladan güvenlik sağlar. 

• Kabin içindeki cihazlara 4 yandan da ulaşılabilir.
• 6 mm kalınlığında özel taşıyıcı alüminyüm 
 profiller, kabinin daha dengeli ve dayanıklı 
 olamasını sağlar. 
• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince ayar
 lanabilir özelliktedir.
• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, kabinet 
 ile birlikte teslim edilir.
• Alüminyüm konstrüksiyon yapısı ve dayanıklı 
 cihaz montaj dikmeleri cihazlarınızı koruyarak 
 kolay montaj olanağı taratır.
• ISO9001 standartlarındadır.
• Yük taşıma kapasitesi 450 kg’dir.
• ALMEK kabinlerin modüler yapısı,
 gerektiğinde, demonte edilerek taşınabilmesini 
 sağlar.
• Kabinler; kimyasal yüzey işlem, yağ 
 alma – fosfat kaplama kromat dibi süreçlerden 
 geçtikten sonra elektrostatik toz boya ile 
 boyanmaktadır.

Özellikler:

Standart renk Ral7035 siyah 
olup Ral9005 ve Ral7032 
opsiyonel renkler, mevcuttur. 
Stoktan teslim edilebilmekte-
dir. Sınırsız renkler için lütfen 
pazarlama bölümüyle 
irtibata geçiniz.

600x800

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)
AL-MEK-Y	20U*60x80	 20	 890	 1090
AL-MEK-Y	22U*60x80	 22	 980	 1180
AL-MEK-Y	26U*60x80	 26	 1160	 1360
AL-MEK-Y	32U*60x80	 32	 1425	 1625
AL-MEK-Y	36U*60x80	 36	 1600	 1800
AL-MEK-Y	39U*60x80		 39	 1735	 1935
AL-MEK-Y	40U*60x80		 40	 1780	 1980
AL-MEK-Y	42U*60x80		 42	 1870	 2070
AL-MEK-Y	44U*60x80		 44	 1970	 2160

genişlik: 600 mm  derinlik: 800 mm

 

Kabinetlerin ön kapakları özel çektirilmiş alüminyümdan 4 tarafı çerçeve olarak kaynaksız sıkıştırma 
metoduyla üretilmiş olup içine 4mm (pleksi klass) cam kullanılmıştır.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• Üst bölüm, soğutucu fan üniteleri 
takılabilmesi için uygundur. Hava akışını 
hızlandırmayı sağlayan baca tipli şapkası 
sayesinde cihazlarınız, her türlü toz ve su 
damlalarından korunur.

• Çelikten imal edilen arka ve yan yüzeyler 
 rahatlıkla kilitlenip açılabilir. 
• ALMEK kabinler, modüler bir yapıya sahip-

tir. Özel çektirilmiş alüminyüm profilden 
kaynaksız olarak imal edildikleri için dengeli 
ve dayanııklıdırlar. 

• Kabinlerin alt şaseleri ile arka kapağın alt 
ve üst bölümleri, kablo girişi için uygundur. 
Sürgülü kapaklı ve kauçuk kenarlı alt kablo 
girişleri, kabloların zarar görmeden kabine 
girerek sabitlenmelerini sağlar. Kabinetin 
altından su, toz ve haşere gibi zararlıların 
girmesini önler.

• Kilitlenebilir yan kapaklar, açılabildiği gibi 

 sökülüp yeniden takılabilir. Sürgülü kilit 
 sistemi ise fazladan güvenlik sağlar. 
• Kabin içindeki cihazlara 4 yandan da 
 ulaşılabilir.
• 6 mm kalınlığında özel taşıyıcı 
 alüminyüm  profiller, kabinin daha dengeli 
 ve dayanıklı olamasını sağlar. 
• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince
 ayarlanabilir özelliktedir.
• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, kabinet 
 ile birlikte teslim edilir.
• Alüminyüm konstrüksiyon yapısı ve
 dayanıklı cihaz montaj dikmeleri 
 cihazlarınızı koruyarak kolay  montaj 
 olanağı taratır.
• ISO9001 standartlarındadır.
• Yük taşıma kapasitesi 400 kg’dir.

• ALMEK kabinlerin modüler yapısı, 
 gerektiğinde, demonte edilerek 
 taşınabilmesini sağlar.
• Kabinler; kimyasal yüzey işlem, 
 yağ alma - fosfat kaplama kromat dibi 
 süreçlerden geçtikten sonra elektrostatik 
 toz boya ile boyanmaktadır.
• Kilit menteşe ve contalarda Türk Malı 

Mesan Markalı ürünler tercih edilmiştir.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)
AL-MEK-Y	20U*60x100	 20	 890	 1090
AL-MEK-Y	22U*60x100	 22	 980	 1180
AL-MEK-Y	26U*60x100	 26	 1160	 1360
AL-MEK-Y	32U*60x100	 32	 1425	 1625
AL-MEK-Y	36U*60x100	 36	 1600	 1800
AL-MEK-Y	39U*60x100		 39	 1735	 1935
AL-MEK-Y	40U*60x100		 40	 1780	 1980
AL-MEK-Y	42U*60x100		 42	 1870	 2070
AL-MEK-Y	44U*60x100	 44	 1970	 2160

genişlik: 600 mm  derinlik: 1000 mm

 Özellikler:

Kabinetlerin ön kapakları özel 
çektirilmiş alüminyümdan 4 
tarafı çerçeve olarak kaynaksız 
sıkıştırma metoduyla üretilmiş 
olup içine 4mm (pleksi klass) 
cam kullanılmıştır.

Standart renk Ral9005 siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler 
için lütfen pazarlama bölümüyle 
irtibata geçiniz.

600x1000

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.al
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• 6 mm kalınlığında özel taşıyıcı 
 alüminyüm profiller, kabinin daha 
 dengeli ve dayanıklı olamasını sağlar. 

• 19’’ taşıyıcı profiller kabin derinliğince 
 ayarlanabilir özelliktedir.

• Yüksekliği ayarlanabilir 4 adet ayak, 
 kabinet ile birlikte teslim edilir.

• Alüminyüm konstrüksiyon yapısı ve 
 dayanıklı cihaz montaj dikmeleri 
 cihazlarınızı koruyarak kolay montaj
 olanağı taratır.

• ISO9001 standartlarındadır.

• Yük taşıma kapasitesi 450 kg’dir.

• ALMEK kabinlerin modüler yapısı, 
 gerektiğinde, demonte edilerek 
 taşınabilmesini sağlar.

• Kabinler; kimyasal yüzey işlem, yağ 
 alma – fosfat kaplama kromat dibi 
 süreçlerden geçtikten sonra elektrostatik 
 toz boya ile boyanmaktadır. 

• Sağ ve sol taraflarında kabinet boyunca  
 dikey kablo organayzırı kullanılmaktadır.

Bütün aleminyum kabinler için bu kasa 
kullanılmaktadır. 

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)
AL-MEK-Y	20U*80X80	 20	 890	 1090
AL-MEK-Y	22U*80X80	 22	 980	 1180
AL-MEK-Y	26U*80X80	 26	 1160	 1360
AL-MEK-Y	32U*80X80	 32	 1425	 1625
AL-MEK-Y	36U*80X80	 36	 1600	 1800
AL-MEK-Y	39U*80X80		 39	 1735	 1935
AL-MEK-Y	40U*80X80	 40	 1780	 1980
AL-MEK-Y	42U*80X80		 42	 1870	 2070
AL-MEK-Y	44U*80X80	 44	 1970	 2160

genişlik: 800 mm  derinlik: 800 mm

Kabinetlerin ön kapakları özel çektirilmiş alüminyümdan 
4 tarafı çerçeve olarak kaynaksız sıkıştırma metoduyla 
üretilmiş olup içine 4mm (pleksi klass) cam kullanılmıştır.

 Özellikler:

Standart renk Ral9005 siyah olup Ral7035 ve 
Ral7032 opsiyonel renkler, mevcuttur. Stoktan 
teslim edilebilmektedir. Sınırsız renkler için lütfen 
pazarlama bölümüyle irtibata geçiniz.

800X800

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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soha 
kabinetler

İnsan bir şeyi, 
çok ciddi olarak 

arzu etmeye 
görsün, hiçbir şey 

erişilmeyecek kadar 
yüksekte değildir.  

Hans C. AndersenPamukkale / Denizli
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• Kolay kablo giriş imkanı

• Tam açılabilir, kilitlenebilir
 ön kapak

• Mekanik ön kapak stoperi

• Kolay ve hızlı montaj 

• Saha çalışmalarında zaman
 ve para tasarrufu

• Ağır hizmet tipi alt şase

• Cihaz bağlamak/takmak için
 hazır delikli holler

• 5U 19’’ cihaz kapasitesi
 (2U yatay, 3U dikey)

• Hazır delinmiş fan holleri

• Plexi ön kapak izleme bölümü

• Sağlam yapılı menteşeler

• 140 mm incelik

• Güvenli, sağlam çelik 
 konstrüksiyon yapı 
• Şık ve uyumlu görünüm

• 80 kg yük taşıma kapasitesi

• IP koruma:IP20

• Yüzey işlem prosesi:
 Fosfat kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya, 
 koyu gri

• Kilitler, Kilit menteşe ve
 contalarda Türk Malı Mesan 
 Markalı ürünler tercih edilmiştir.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam otomatik
 tesislerde boyanmıştır. Standart renk Ral7035
 pütürlü-kirli Beyaz olup, isteğe bağlı olarak Ral7035 
 pütürlü açık Gri, Ral9005 Siyah-Texture olarak da 
 imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: ISO9001,  
 DIN67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka: ‘’DIN EN 10130 – 91 
 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Marka:Ereğli

• Cam rengi: Dumanlı-şeffaf ve 4mm. pleksidir. 
 Marka: Birleşik Akrilik

• Montaj elemanları çelikten üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

Ürün	Kodu		 U					 ölçüsü
	 	 (44,45)	 (WxDxH)
SİMİLE	 3	 500x480x140

genişlik: 500 mm  derinlik: 480 mm  Özellikler:

MEKSAN SLIMLINE SOHO 19’’ network kabinetler, 
estetiğe önem verenler için tasarlanmıştır.

24 kullanıcıya kadar network dağıtımı sağlayabilen 
kabinet, şık vemükemmel çözümler sunar.

Standart renk Ral7035 gri 
olup Ral9005 ve Ral7032 
opsiyonel renkler, mevcuttur. 
Stoktan teslim edilebilmekte-
dir. Sınırsız renkler için lütfen 
pazarlama bölümüyle irtibata 
geçiniz.

simile

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

Genel olarak 4 farklı şekilde montaj 

yapılır. Kolay ve hızlı bir şekilde farklı 

bir aparat gerekmeden, duvara 

yatay veya dikey olarak, tavana veya 

asma tavana altına, zeminin veya 

yükseltilmiş zeminin altına montaj 

yapılır.
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Network ve hardware cihazlarınızın birbirleriyle bağlantılı bir 
şekilde çalışmaları ve korunmaları için uygundur. Kabinetler, 
switch, router, patch paneller ve bunların kablolama sistemleri 
düşünülerek tasarlanmıştır.

 Özellikler:
• Modüler yapısı sayesinde, kolay ve hızlı 

 şekilde montajı yapılır.

• Üst delikler, fan kullanılmadığı zaman

 larda, pasif havalandırma sağlar.

• Ön tarafında bulunan 4 adet 19’’ cihaz 

 dikmesiyle birlikte teslim edilir

• Kabin içindeki 19’’ cihaz dikmeleri 

 hareketlidir ve istenilen derinlikte 

 ayarlanabilir. 

• Kabinetin üzerinde bulunan deliklere,

 istendiğinde, 2 adet fan takılabilir. 

 Standart fan ünitelerini Aksesuarlar

 bölümünden seçebilirsiniz.

• Üst delikler, fan kullanılmadığı zaman

 larda, pasif havalandırma sağlar.

• Kabinetin altında ve üstünde bulunan 

 kablo geçiş holleri, kablo kanal girişlerine 

 uygun olarak tasarlanmıştır. Fırçalı kablo 

 giriş panelleri bulunmaktadır.

• Sağlam, dayanıklı çelik konstrüksiyona 

 sahip olan SOHO kabinetlerin yük taşıma

 kapasiteleri 50 kg’dir.

• Ön kapak,  4 mm’lik temperli camdan

 imal edilmiştir.

• Demonte-flatpackage ve zarar görmesini

 önleyecek şekilde ambalajlanmış olarak

 teslim edilir.

• ISO9001 belgelerine sahip olan 

 SOHO kabinler, IEC297-1ve IEC297-2 

 standartlarında üretilmektedir.

MONTAJ TİPİ 1: DUVARDA
DİKEY AÇILIR ŞEKİLDE
Duvara YATAY ve DİKEY şekilde, 
tavana ya da asma tavan altlarına, 
zemine veya yükseltilmiş zemin 
altına monte edilebilme özelliği ile 
farklı kullanım seçenekleri sunar.

Ürün	Kodu		 U					 h	 H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

SOHO	7U	 7	 314.3	 359

SOHO	9U	 9	 403.2	 448

SOHO	12U	 12	 536.55	 581.35

genişlik: 520 mm  derinlik: 400 mm

• Okullar
• Bilgisayar sınıfları
• Devlet daireleri

• Oteller
• Küçük ofisler
 için ideal çözümler yaratır.

SOHO duvar tipi kabinetler;

7U
 9

U
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Olympos / Antalya

Zenginlik ve güzellikle 
birlikte bulunan 

ihtişam geçicidir ve 
kolay zedelenebilir. 

Erdemse muhteşem 
ve ölümsüz 

bir servettir. 
Sallust

açık çatı 
sistemleri
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Kablolamanın yoğun olduğu yerlerde sistem odasının 
küçük ve dar olduğu ortamlarda kullanılmak üzere 
tasarlanmıştır. Çift yüzey olarakta kullanılabilir. 
Ön yüz data, arka yüz telefon alanı olarak kullanıbilir.

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

OPF	-	Rack	MEK	32U	 32	 1425	 1525

OPF	-	Rack	MEK	36U	 36	 1605	 1705

OPF	-	Rack	MEK	39U		 39	 1734	 1834

OPF	-	Rack	MEK	40U		 40	 1778	 1878

OPF	-	Rack	MEK	42U		 42	 1866	 1966

OPF	-	Rack	MEK	44U	 44	 1956	 2056

genişlik: 600 mm  derinlik: 400 mm 

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 

 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam 

 otomatik  tesislerde boyanmıştır. 

 Standart renk Ral7035

 pütürlü-kirli Beyaz olup, isteğe bağlı 

 olarak Ral7035 pütürlü açık Gri, 

 Ral9005 Siyah-Texture olarak da 

 imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: 

 ISO9001, DIN67530, ASTM D 2796, 

 ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka:

 ‘’DIN EN 10130 – 91

 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten 

 üretilmektedir, yüksek 

 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da 

 Türk Malı Mesan Markalı ürünler 

 tercih edilmiştir.

Özellikler:

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

Post	Rack	MEK	32U	 32	 1425	 1525

Post	Rack	MEK	36U	 36	 1605	 1705

Post	Rack	MEK39U		 39	 1734	 1834

Post	Rack	MEK	40U		 40	 1778	 1878

Post	Rack	MEK	42U		 42	 1866	 1966

Post	Rack	MEK	44U	 44	 1956	 2056

genişlik: 600 mm  derinlik: 400 mm 

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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İthal etmiyoruz 
İHRAÇ ediyoruz...

Artık bu ürünü 
BİZ ÜRETİYORUZ...

Ülkemize DÖVİZ 
girişini sağlıyor, 
milli ekonomiye 

destek veriyoruz...
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Laboatuvar  ortamlarında 
kullanılmak için tasarlanmıştır. 

genişlik=800 mm.  derinlik=800 mm. 
  Stok No  U     h H

	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

LAB-MEK	32U	 32	 1425	 1675

LAB-MEK	36U	 36	 1605	 1855

LAB-MEK	39U	 39	 1735	 1985

LAB-MEK	40U		 40	 1778	 2028

LAB-MEK	42U		 42	 1866	 2116

LAB-MEK	44U	 44	 1956	 2206

genişlik: 600 mm  derinlik: 710 mm

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile 
 tam otomatik  tesislerde 
 boyanmıştır.Standart renk 
 Ral7035 pütürlü-kirli Beyaz olup, 
 isteğe bağlı olarak Ral7035 
 pütürlü açık Gri, Ral9005 
 Siyah-Texture  olarak da imal 
 edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite
 belgeleri: ISO9001, DIN67530, 
 ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Metal malzemeler yüksek lazer 
 teknolojisiyle kesilmektedir.

• Sac levha özellikleri ve marka:
 ‘’DIN EN 10130 – 91 
 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten 
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da 
 Türk Malı Mesan Markalı 
 ürünler tercih edilmiştir.

Özellikler:

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Perge / Antalya

Cesaretimi 
kaybetmiyorum,
çünkü vazgeçilen 

her yanlış girişimileri
doğru atılmış 

yeni bir adımdır.  
Thomas Edison

özel tasarım 
kabinetler
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

HARİCİ  TİP (DIŞ MEKAN) İÇİN 
19’’ RACK KABİNETTE TEK ÇÖZÜM
-15º ve 50º  de dış ortamda CCTV güvenlik cihazlarına korumak için tasarlanmış özel 
yalıtım malzemesiyle yalıtılmıştır, istenilen en ve boyda  sınırsız ölçü imkanı sunulmaktadır. 

IP65 de koruma yapılmıştır.

Yükseklik: 24U, 36U, 42U
Malzeme: Levha Sac
Ana gövde taşıyıcı kapalı form profil yapısı: 1.5 mm.
Kapak(lar): 2mm
Üst Kapak: 1.5 mm
Alt Kapak: 2 mm
Yan Paneller: 1.5 mm
Kablo giriş geçiş panelleri: 1.2 mm
Derinlik ve modüller montaj profili: 1.5mm
Yüzey: Kabinet profilleri, kapaklar, kapama panelleri elektrostatik toz boya
Renk: Ral7035 yada Ral9005 ile boyanır. Montaj paneli, Kablo geçiş, 19’’ cihaz montaj 
profilleri, C-profiller galvaniz malzemeden üretilmiştir.
Koruma Kategorisi: IP55 to EN60529 Dökme conta ile IP55 koruması yapılmıştır. 
Dökme conta, ileri teknoloji makina ile yapılmaktadır.İstenilen boyda (U)

İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Güneşden gelen ultra 
 viole  ışınlarını %40 dışarı 
 yansıtan  özel alışımlı Ral 
 9006 boya kullamıştır.
 Tam otomatik tesislerde 
 elektrostatik toz boya 
 ile boyanmıştır.

• Kullanılan boyanın kalite
 belgeleri: ISO9001, DIN67530, 
 ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka:
 ‘’DIN EN 10130 – 91
 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten 
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da 
 Türk Malı Mesan Markalı 
 ürünler tercih edilmiştir.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Kabinet kurulumu yapıldıktan sonra içine yerleş-
terilecek yoğun miktardaki kablonun kabinetı 
oynatmadan kabinet kullanımını engellemeden içine 
rahatlıkla yerleştirmek için tasarlanmıştır.
Kabinet içene konulacak malzeme hazırlanır 
kabinet arkasındaki kablo giriş kapağı yerinden 
sökülür kablolar içeri geçirilir kablo giriş kapağı 
kapatılır. Bu esnada kabinet yerinden hiçbir şekilde 
oynatılmaz.
Ön kapıda kilit sistemi kullanılmayıp özel 
tasarlanmış mıknatıslı kapak sistemi kullanılmıştır.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam otomatik
  tesislerde boyanmıştır. Standart renk 
 Ral7035 pütürlü-kirli Beyaz olup, isteğe bağlı
 olarak Ral7035 pütürlü açık Gri, Ral9005
 Siyah-Texture olarak da imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: ISO9001, 
 DIN67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka: 
 ‘’DIN EN 10130 – 91 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten üretilmektedir, 
 yüksek dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da 
 Türk Malı Mesan Markalı ürünler 
 tercih edilmiştir.

Özellikler:

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

HBC 26U*60x80 26 1140 1280

HBC 40U*60x80  40 1800 1940

HBC 42U*60x80  42 1900 2004

genişlik: 600 mm  derinlik: 800 mm 

SİZİN İSTEYİP BİZİM ÜRETTİKLERİMİZ...
İddalıyız..! Her ölçüde her mekana kabinet yapıyoruz.

Özel tasarım ve özel imalatta pazar lideriyiz.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Kabinet kurulumu yapıldıktan 

sonra içine yerleşterilecek yoğun 

miktardaki kablonun kabinetı 

oynatmadan kabinet kullanımını 

engellemeden içine rahatlıkla 

yerleştirmek için tasarlanmıştır.

Kabinet içene konulacak malzeme 

hazırlanır kabinet arkasındaki 

kablo giriş kapağı yerinden 

sökülür kablolar içeri geçirilir 

kablo giriş kapağı kapatılır. Bu 

esnada kabinet yerinden hiçbir 

şekilde oynatılmaz.

Ön kapıda kilit sistemi 

kullanılmayıp özel tasarlanmış 

mıknatıslı kapak sistemi 

kullanılmıştır.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam otomatik
  tesislerde boyanmıştır.Standart renk 
 Ral7035 pütürlü-kirli Beyaz olup, isteğe bağlı
 olarak Ral7035 pütürlü açık Gri, Ral9005
 Siyah-Texture olarak da imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: ISO9001, 
 DIN67530, ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka: 
 ‘’DIN EN 10130 – 91 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten üretilmektedir, 
 yüksek dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da Türk Malı Mesan 
 Markalı ürünler tercih edilmiştir.

Özellikler:İstenilen boyda (U)
İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

Standart renk Ral9005siyah olup
Ral7035 ve Ral7032 opsiyonel 
renkler, mevcuttur. Stoktan teslim 
edilebilmektedir. Sınırsız renkler için 
lütfen pazarlama bölümüyle irtibata 
geçiniz.

600x800
Zengin

aksesuar
çeşitlerimiz

ürettiğimiz bütün 
kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

40
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

2 farklı firmanın aynı sistem 
odası kullanmaları durumunda 
kesin çözüm 2 göz birbirin-
den bağımsız kullanım için 
tasarlanmıştır. İstenilirse  3 
firma içinde tasarım yapılabilir. 
UPS ve Data girişleri tamamen 
birbirinden farklıdır. Kesinlikle bir 
firma diğer firmanın kabinetine 
müdahale edememektedir.

İstenilen boyda (U)
İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam 
 otomatik  tesislerde boyanmıştır. 
 Standart renk Ral7035 pütürlü-kirli Beyaz
 olup, isteğe bağlı olarak Ral7035 pütürlü
 açık Gri, Ral9005 Siyah-Texture olarak 
 da imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri:
 ISO9001, DIN67530, ASTM D 2796, 
 ASTM D 3451

Özellikler:

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

KANYON	44U*60x100	 45	 740,4	 2150

genişlik: 600 mm  derinlik: 1000 mm

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

• Sac levha özellikleri ve marka:
 ‘’DIN EN 10130 – 91 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten  
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar 
 da Türk Malı Mesan 
 Markalı ürünler tercih
 edilmiştir.
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İddalıyız..! Her ölçüde her mekana kabinet yapıyoruz.

Özel tasarım ve özel imalatta pazar lideriyiz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

ABD	45U*71x91	 45	 740,4	 2150

genişlik: 710 mm  derinlik: 910 mm  

İstenilen boyda (U)
İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam 
 otomatik  tesislerde boyanmıştır. 
 Standart renk Ral7035 pütürlü-kirli 
 Beyaz olup, isteğe bağlı olarak 
 Ral7035 pütürlü açık Gri, Ral9005 
 Siyah-Texture  olarak da imal 
 edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: 
 ISO9001, DIN67530, ASTM D 2796,
 ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka: 
 ‘’DIN EN 10130 – 91 Ereğli 
 A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da
 Türk Malı Mesan Markalı ürünler 
 tercih edilmiştir. 

Özellikler:

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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İddalıyız..! Her ölçüde her mekana kabinet yapıyoruz.

Özel tasarım ve özel imalatta pazar lideriyiz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

KOÇ	42U*60x88	 42	 1880	 2060

genişlik: 600 mm  derinlik: 880 mm  

İstenilen boyda (U)
İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Elektrostatik toz boya ile tam 
 otomatik  tesislerde boyanmıştır. 
 Standart renk Ral7035 pütürlü-kirli 
 Beyaz olup, isteğe bağlı olarak 
 Ral7035 pütürlü açık Gri, Ral9005 
 Siyah-Texture  olarak da imal 
 edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite belgeleri: 
 ISO9001, DIN67530, ASTM D 2796,
 ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka: 
 ‘’DIN EN 10130 – 91 Ereğli 
 A1 – 1110’’ 

• Montaj elemanları çelikten
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

• Kilitler menteşe ve contalar da Türk 
 Malı Mesan Markalı ürünler tercih 
 edilmiştir.

Özellikler:

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.
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İddalıyız..! Her ölçüde her mekana kabinet yapıyoruz.

Özel tasarım ve özel imalatta pazar lideriyiz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 7035 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

üzere
tasarlanmıştır.

kullanılmak
* Yalıda 

Stok No  U     h H
	 	 (44,45)	 iç	yükseklik	 dıştan	dışa
   (mm) yükseklik (mm)

Doğuş	45U*275x275	 45	 2000	 2750

genişlik:2750 mm  derinlik:550 mm  

İstenilen boyda (U)
İstenilen ende (”İnç)
İstenilen derinlikte
imalat yapılmaktadır.
Ölçü sınırı yoktur.

Zengin
aksesuar

çeşitlerimiz
ürettiğimiz bütün 

kabinetlerde 
kullanıma
uygundur.

45
U

SİZİN İSTEYİP BİZİM ÜRETTİKLERİMİZ...
İddalıyız..! Her ölçüde her mekana kabinet yapıyoruz.

Özel tasarım ve özel imalatta pazar lideriyiz.
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fiber kutular

Bilgi, tek başına 
ekonomik bir

kaynak değildir. 
Bilgi alınıp satılamaz, 

sadece bilgiyle 
yaratılanlar alınıp 

satılabilir.
P.Drucker

fiber kutular

Demir mıklatısa aşıktır. 
Hep ona doğru koşar, 
zafer de sabra aşıktır

 ve devamlı ona koşar.
SühreverdiKuş Adası
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

19’’ RACK TİPİ FİBER OPTİK KUTULAR
• 1U 19’’ rack montajına uygun
• Sürgülü-kızaklı tip
• Derinlik ayarlı montaj bağlantı plakaları
• Metal klipsli-vidalı kilitleme

• Splice kaset için merkezde kaynaklı civata
• Ral9005-Siyah renk standarttır. 
 Ral7035-Beyaz renk seçeneği vardır.
• Kutu ölçüleri: w: 482 mm, d: 225 mm, 
 h: 44.45 mm

Ürün Kodu  Ürün Tanımı
	M08	PP24	ST	 24	port	ST	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel
	M08	PP24	SCD	 24	port	SC	Duplex	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel
	M08	PP24	SC	 24	port	SC	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel

19” RACK TİPİ FİBER KUTULAR MODÜLLÜ

Ürün Kodu  Ürün Tanımı
U08	PP48	ST	 48	port	ST	 19’’	2U	fiber	optik	patch	panel
U08	PP48	SCD	 48	port	SC	Duplex	 19’’	2U	fiber	optik	patch	panel
U08	PP48SC	 48	port	SC	 19’’	2U	fiber	optik	patch	panel

19” RACK TİPİ FİBER KUTULAR

ST

SC DUPLEKS

SC

KAPAMA PANELİ

Ürün Kodu  Ürün Tanımı
	H08	PP24	ST	 24	port	ST	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel
	H08	PP24	SCD	 24	port	SC	Duplex	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel
H08	PP24	SC	 24	port	SC	 19’’	1U	fiber	optik	patch	panel

19” RACK TİPİ FİBER KUTULAR
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

ST
ST 16 PORT

ST

SCD ST 24 PORT

SC SCD ÖZEL ST 48 PORT

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI
	B06	PPD	16ST	 16	port	ST	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B06	PPD	16SCD	 16	port	SC-Duplex		 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
B06	PPD	16SC	 16	port	SC	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B06	PPD	24ST	 24	port	ST	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B06	PPD	24SCD	 24	port	SC-Duplex		 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B06	PPD	24SC	 24	port	SC	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B07	PPD	48ST	 48	port	ST	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu

19” RACK TİPİ FİBER KUTULAR

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI  
	B05	PPD	8ST	 8	port	ST	 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B05	PPD	8SCD	 8	port	SC-Duplex		 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
	B05	PPD	8SC	 8	port	SC		 Duvar	tipi	Fiber	Optik	terminasyon	kutusu
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• Fiber optik terminasyonları için 
 kullanılır. ST, SC, SCD gibi farklı 
 seçeneklerde imal edilir.
• Ral9005 - Siyah renk standarttır.
 Ral7035 - Beyaz renk seçeneği de
 bulunmaktadır.
• 1’er adet kablo düzenleme halkası ve 
 PG16 plastik kablo rakoru ile birlikte
 teslim edilir.

• Kutu içerisinde, kablo bağlantılarını 
 sağlayacak, klips bağlantı çıkıntıları 
 bulunur.
• 4 adet kablo düzenleme halkası 
 ve 1 adet PG16 plastik kablo rakoru
 ile birlikte teslim edilir.
• Kutu içerisinde, kablo bağlantılarını 
 sağlayacak, klips bağlantı çıkıntıları
 bulunur.

DUVAR TİPİ FİBER OPTİK KUTULAR

** Özel siparişler  için pazarlama bölümüyle görüşebilirsiniz.

19” RACK TİPİ FİBER KUTULAR





Artvin

aksesuarlar

Gülümseyin: 
öyle samimi ve 

sıcak olun ki 
her sıktığınız ele, 

ruhunuzu da katın. 
Dale Carnegia
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

• Malzeme: Metal
• Renk: Beyaz Ral7035,
 Siyah Ral9005 
• 4 noktada (ön2, arka2) 
 montaj imkanı
•  MEKSAN tipi 19’’ cihaz 
 dikmeleri montajına uygun 
 havalandırma slotu 
• Yük taşıma kapasitesi: 75 kg. 

Ürün Kodu  Ürün Tanımı Ölçüler

E08SBR45	 Sabit	Raf	d:	450mm	 465x270x30

E08SBR60	 Sabit	Raf	d:	600mm	 465x345x30	

E08SBR80	 Sabit	Raf	d:	800mm	 465x525x30	

E08SBR100	 Sabit	Raf	d:	1000mm	 485x745x30

Sabit Raf

• Malzeme: Metal 

• Renk: Beyaz Ral7035, Siyah Ral9005 

• Önden 19’’ cihaz montajına direk bağlantılı

 havalandırma slotlu kolay montaj imkanı

• Yük taşıma kapasitesi 50kg. 

Ürün Kodu  Ürün Tanımı Ölçüler

RM08SBR35	 19’’	1U	Raf	d:	350mm	 483x370x88	

RM08SBR55	 19’’	1U	Raf	d:	550mm	 483x550x88	

RM08SBR70	 19’’1U	Çift	Yönlü	Raf	d:	740mm	 483x740x88

genişlik:350 mm derinlik:550 mm Rack Maunt

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Tam otomatik tesislerde 
 elektrostatik toz boya niteliğinde 
 boyanmıştır. Standart renk 
 Ral7035 pütürlü-kirli Beyaz   
 olup, isteğe bağlı olarak 
 Ral7035 pütürlü açık Gri, 
 Ral9005 Siyah-Texture olarak 
 da imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite

 belgeleri: ISO9001, DIN67530, 
 ASTM D 2796, ASTM D 3451

• Sac levha özellikleri ve marka:
 ‘’DIN EN 10130 – 91 
 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Marka: Ereğli saçdan 1.2mm 
 Çelikten üretilmektedir.

• Montaj elemanları çelikten 
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

Özellikler:

ci
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Kilitlenebilir olup, CD, notbook, program, lisans gibi 
belgelerin kabinet içerisinde saklanmasını ve muhafaza 
için kullanılır.
• 19” montaja uygun
• Derenlik Ayarlı
• Yük taşıma kapasitesi: 25kg.
• Malzeme Metal
• Renk: Beyaz Ral7035, Siyah Ral9005

	AR08	Çek	001	 1U	19”	Çekmece,	kilitlenebilir,	derinlik	ayar	mekanizmalı	 483x400x44

	AR08	Çek	002	 2U	19”	Çekmece,	kilitlenebilir,	derinlik	ayar	mekanizmalı	 483x400x88

	AR08	Çek	003	 3U	19”	Çekmece,	kilitlenebilir,	derinlik	ayar	mekanizmalı	 483x400x133

Çekmece 19”
Ürün Kodu Ürün Tanımı Ölçüler

AR08	HRK	60	 Hareketli	Raf	D600	 420x340x30
AR08	HRK	80	 Hareketli	Raf	D800	 420x440x30
AR08	HRK	100	 Hareketli	Raf	D1000	 420x640x30
AR08	HRK	özel	 Hareketli	Raf	Özel	

Hareketli Raflar
ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI Ölçüler

 AR08 HRK Özel  Hareketli Raf

 AR08 HRK 80 Hareketli Raf D800

1U

2U

3U

• Yüzey İşlem: Yağ alma ve fosfat 
 kaplama

• Boya: Tam otomatik tesislerde 
 elektrostatik toz boya 
 niteliğinde boyanmıştır. 
 Standart renk Ral7035 
 pütürlü-kirli Beyaz 
 olup, isteğe bağlı olarak 
 Ral7035 pütürlü açık Gri, 
 Ral9005 Siyah-Texture olarak 
 da imal edilebilmektedir.

• Kullanılan boyanın kalite
 belgeleri: ISO9001, DIN67530, 

 ASTM D 2796, ASTM D 3451
• Sac levha özellikleri ve marka:
 ‘’DIN EN 10130 – 91 
 Ereğli A1 – 1110’’ 

• Marka: Ereğli saçdan 1.2mm 
 Çelikten üretilmektedir.

• Montaj elemanları çelikten 
 üretilmektedir, yüksek 
 dayanıklılıktadır. 

Özellikler:
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

 ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI  
	HÜ	B3	001	 1’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	B3	002	 2’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	B3	003	 3’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	B3	004	 4’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	B3	006	 6’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ (TERMOSTAT KONTROLLÜ)

ON/OFF switch / anahtar kontrollü; 
Elektrik kablosu ve iç montajı ile çalışır vaziyette, fanlar CE Sertifikalıdır. 
Kabinet içi montaja uygun, bakım onarım, kabinetin dış kısmından 
müdahale imkanı. Gürültü seviyesi 47 desibeldir. Fan kapasitesi her fan 
için 2.3m3 hava emer veya basar. Renk: Ral7035, Siyah Ral9005

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ ON/OF SWITCH ANAHTAR KONTROLLÜ

 ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI  
	HÜ	001	 1’li	Fan+ON/OFF	Switch	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	002	 2’li	Fan+ON/OFF	Switch	Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	003	 3’li	Fan+ON/OFF	Switch	Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	004	 4’li	Fan+ON/OFF	Switch	Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	006	 6’li	Fan+ON/OFF	Switch	Havalandırma	Ünitesi

Termostat kontrollü;
Ayar aralığı 0-35 derece 

ayarlanan değerlerin altında 

fanların çalışmamasını durdurur, 

üstünde fanları devreye alarak 

hava sirkülasyonunu ve soğutmalı 

başlatır. Elektrik kablosu ve iç 

kablajı ile  çalışır vaziyette, fanlar 

CE Sertifikalıdır. Kabinet içi mon

taja uygun, bakım onavrım, kabi-

netin dış kısmından müdahale 

imkanı. Gürültü seviyesi  47 

desibeldir. Fan kapasitesi her fan 

için 2.3m3 hava emer veya basar. 

Renk: Ral7035, Siyah Ral9005
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.



w
w

w
.m

ek
sa

n.
ne

t

! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

Digital Termostat kontrollü;
Ayar aralığı 0-35 derece ayarlanan değerlerin altında fanların çalışmamasını durdurur, üstünde 

fanları devreye alarak hava sirkülasyonunu ve soğutmalı başlatır. Kontrol ünite-si 19’’ olup 

kabinetin istenilen bölümüne  kolaylımka montaj edilebilir. Elektrik kablosu ve iç montajı ile 

çalışır vaziyette, fanlar CE Sertifikalıdır. Kabinet içi montaja uygun, bakım onarım, kabinetin dış 

kısmından müdahale imkanı. Gürültü seviyesi 47 desibeldir. Fan kapasitesi her fan için 2.3m3 

hava emer veya basar. 

Renk: Ral7035, Siyah Ral9005
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 ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI  
	HÜ	DJ	001	 1’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	DJ	002	 2’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	DJ	003	 3’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	DJ	004	 4’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi
	HÜ	DJ	006	 6’li	Fan+Termostat	 Havalandırma	Ünitesi

HAVALANDIRMA ÜNİTESİ (DIGITAL TERMOSTAT KONTROLLÜ)
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035
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Sensplorer Akıllı Kabin Ürünleri, kabin içinde 
izlenmesi gereken çevre değerlerini takip eder ve 
tanımlanan limit değerler aşıldığında, durumu e-mail, 
SMS ve SNMP Trap göndererek uyarıları ilgili kişilere 
ve yazılımlara gönderir. Kabine erişim güvenliği için 
kartlı ve/veya şifreli önlemler sağlar. İstenirse kabin 
kapısı uzaktan(ağ üzerinden) da açılabilir. Acil durum 
algılandığında istenirse kilit devre dışı bırakılabilir.  
Tamamen modülerdir, istenen modül(ler) ana üniteye 
eklenir. 

Ana ünite, üzerinde:
• 1 adet yüksek hassasiyetli sıcaklık-nem
 sensörü
• 2 adet kilit kontrol rölesi
• 1 adet genel amaçlı röle
• 2 adet kabin kapısı durumu kontak
 sensörü barındırmaktadır.

Eklenebilir diğer modüller:
• Mifare temassız kartlı kabin kapağı 
 kontrol modülü
• Şifreli kabin kapağı kontrol modülü
• Kabin içi sıcaklık ve nem izleme modülü
• Su baskını algılama modülü
• Kabin fanı izlene modülü
• Kabin besleme voltajı izleme modülü
• Kabin kapısının durumu(açık-kapalı)
 izleme modülü
• Kabin içi duman algılama modül

Güvenlik yapısı:
SensplorerV3 sisteminin oluşabilecek olumsuz 
şartlarda hizmet veremeye devam edebilmesi 
amaçlanmıştır. Özellikle panelde oluşabilecek sorun-
larda üzerine bağlı olan ve yine üzerine bağlı olan 
genişleme sensörlerinin ayakta kalması planlanmıştır. 

Network’ ün gitmesi, panelin ağrıza yapması yada 
sensörlerden birinin devre dışı kalmasında sms ile 
bilgi sunum imkanı da planlanmıştır. 

Akıllı Sensör: 
Kullanılan tüm sensörler akıllı sensörlerdir. Bu sen-
sörler algıladıkları değerleri kendi üzerinde irdeleyip, 
tehlike durumunun oluşup oluşmadığına karar verme 
becerisine sahiptir. Panele bağımlı sistemlerde panel 
sadece okuma yetisine sahip sensörlerden gelen 
değerleri kendi üzerinde incelemekte ve olumsuz 
durum olduğuna kendisi karar vermektedir. Bu 
sistemler panel ağrızası olduğunda sensörlerin 
ayakta kalıp  çalışmaya devam etmesi mümkün 
olmamaktadır. Genişleme için kullanılan sensörler 
üzerinde LCD ekran bulunmakta (o anda ölçtüğü 
değerleri ekranına taşımaktadır ), ana modü üzerine 
bağlanan sensörlerde LCD ekran bulunmamaktadır. 
Genişleme sensörlerinin üzerinde bir adet relay çıkışı 
bulunmaktadır. Sistemden sensöre relay hakkı ver-
ildiyse  sensör tehlike algıladığında bazı sistemleri te-
tikliyerek aktif/pasif olmalarını sağlamasının yanında  
gerektiği taktirde sesli ve görsel uyarı cihazları 
kullanılarak bilgilendirme imkanı da sunmaktadır.

Çoklu Kontrol:
Farklı noktalarda çok sayıda kontrol edilmesi gereken 
yapısı olan işletmeler için merkezi yönetim imkanı 
sunmaktadır. Internet ve intranet bağlantısı olduğu 
taktirde merkeze kurulacak olan kontrol yazılımı ile 
tüm noktaları kontrol edebilir, her tür bilgi alınabilir.
Kontrol yazılımı ile yetkilendirme, sisteme farklı 
görev atamaları atayabilme, anlık veri tabloları 
oluşturma, sensörleri devre dışı bırakma yada 
aktif etme, alarm bilgilerini görev tanımlarına göre 
ilgili kişilere yönlendirebilme gibi bir çok imkanı 
sunmaktadır.

Sensplorer Akıllı Kabin Çözümleri
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035 • 600x600x32 mm ve (altenatif kalınlıklarda)

• 304 kalite satina paslanmazdan 4mm kalınlıkta

• %25 hava akış kanallı (CE normlarında)

• 300º ısıya 300dk. dayanıklı 

• Maksimum 1000 kg taşıma kapasiteli, 

• Hava akış yönlendirmeli aşağı yukarı sağa ve sola        

 tamamen açıp kapatmaya el verişli (tamperli)

• İstenilen firma logolu 

• Yüksek Lazer teknolojisi kullanılarak kesilmekte ve 

 üretilmektedir. 

• Finansbank
• HSBC
• İNG Bank
• Anadolu Bank
• İş Yatırım
• Doğan Grubu
• Albaraka

Referanslar

Seçkin DataCenterlar için yer menfezleri...
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035
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Alüminyum elektrik dağıtım blokları, on/off anahtarı, 220Vac 2.5m. elektrik kablosu ve iç kablajı ile çalışır vaziyette 19’’ montaj braketi-elemanı ile komple 

Renk: Beyaz Ral7035, Siyah Ral9005

ŞEB PRZ 009  19” 9lu Şebeke Prizi

19” 1U 6PR7 016 K 16A Şebeke Prizi

01 AL Kanal 19” Boş Kanal Geniş Kasa

02 AL Kanal 19” Boş Kanal Dar Kasa

ŞEB PRZ 006  19” 6lı Şebeke Prizi

 ŞEB PRZ 006 K16A  19” 6lı Şebeke Prizi

ŞEB  PRZ 009 K16A  19” 9lu Şebeke Prizi

 UPS PRZ 006 K16A  19” 6lı UPS Prizi

UPS PRZ 006  19” 6lı UPS Prizi

UPS PRZ 009  19” 9lu UPS Prizi

 PRZ 007  19” 6lı UPS Prizi

 Özel PRZ 3500 19” 3 Şebeke 3 UPS  2 Data

 Özel PRZ 1500 19” 6lı İngiliz Tipi Priz

 Özel PRZ 2500  19” 12li IEC Soketli Priz

pr
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035 ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
PRZ	005	 19”	6lı	Şebeke	Priz	Anahtarlı
PRZ	007	 19”	6lı	UPS	Prizi	Anahtarlı

19” Priz Grupları
 (Alüminyum Gövdeli) Anahtarlı

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
Özel	PRZ	1500	 19”	6lı	İngiliz	Tipi	Priz
Özel	PRZ	2500	 19”	12li	IEC	Soketli	Priz	
Özel	PRZ	3500	 19”	3	Şebeke	3	UPS,	2	Data

19” Priz Grupları
(Alüminyum Gövdeli) Özel 

ÜRÜN KODU
MDL	 PRZ	 003	
MDL	 PRZ	 004	
MDL	 PRZ	 006	
MDL	 PRZ	 008	
MDL	PRZ	0012	
MDL	PRZ	0016

19” Priz Grupları Modullü Şebeke
1x16 A Sigorta Korumalı

ÜRÜN TANIMI
3lü	Şebeke		Prizi
4lü	Şebeke	Prizi
6lı	 Şebeke	 Prizi
8li	Şebeke		Prizi
12li	Şebeke	Prizi
16lı	Şebeke	Prizi

ÜRÜN KODU
 MDL	 PRZ	 003	 U
MDL	 PRZ	 004	 U
	MDL	 PRZ	 006	 U
	MDL	 PRZ	 008	 U
	MDL	PRZ	0012	U
	MDL	PRZ	0016	U

19” Priz Grupları Modullü UPS 1x16 A 
Sigorta Korumalı

ÜRÜN TANIMI
3lü	 UPS	Prizi
4lü	 UPS	Prizi
6lı	 UPS	Prizi
8li	 UPS	Prizi
12li	 UPS	Prizi
16lı	 UPS	Prizi

19” Priz Grupları (Plastik  Gövdeli)
1x16 A Sigorta Korumalı
ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
AG	PRZ	003	 3lü	Şebeke	Prizi	
AG	PRZ	006	 6lı	Şebeke	Prizi
AG	PRZ	008	 8li	Şebeke	Prizi

19” Priz Grupları (Plastik Gövdeli)
ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
	PG	PRZ	003	 3lü	 Şebeke	 Prizi
	PG	PRZ	006	 6lı	 Şebeke	 Prizi
	PG	PRZ	008	 8li	 Şebeke	 Prizi
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** Özel siparişler
 için pazarlama

bölümüyle
görüşebilirsiniz.

ÜRÜN KODU
ŞEB	 PRZ	 003	
ŞEB	 PRZ	 006	
ŞEB	 PRZ	 009	
ŞEB	 PRZ	 0012	
ŞEB	 PRZ	 0016

Priz Grupları
(Alüminyum Gövdeli) Şebeke

ÜRÜN TANIMI
19”	3lü	Şebeke		Prizi
19”	6lı	Şebeke	Prizi
19”	9li	Şebeke		Prizi

12li	Şebeke	Prizi
16lı	Şebeke	Prizi

ÜRÜN KODU
UPS	 PRZ	 003
UPS	 PRZ	 006
UPS	 PRZ	 009
UPS	 PRZ	 012
UPS	 PRZ	 016

19” Priz Grupları
(Alüminyum Gövdeli) (UPS)

ÜRÜN TANIMI
19”	3lü	Şebeke		Prizi
19”	6lı	Şebeke	Prizi
19”	9li	Şebeke		Prizi

12li	Şebeke	Prizi
16lı	Şebeke	Prizi

ÜRÜN KODU
ŞEB	 PRZ	 003	 K16	
ŞEB	 PRZ	 006	 K16
ŞEB	 PRZ	 009	 K16
ŞEB	PRZ	0012	K16
ŞEB	PRZ	0016	K16

Priz Grupları (Alüminyum Gövdeli) 
Şebeke 16A Sigorta Korumalı

ÜRÜN TANIMI
19”	3lü	Şebeke		Prizi
19”	6lı	Şebeke	Prizi
19”	9li	Şebeke		Prizi

12li	Şebeke	Prizi
16lı	Şebeke	Prizi

ÜRÜN KODU
UPS	PRZ	003	K16A
UPS	PRZ	006	K16A
UPS	PRZ	009	K16A
UPS	PRZ	012	K16A
UPS	PRZ	016	K16A

19” Priz Grupları (Alüminyum Gövdeli) 
(UPS)  1x16 A Sigorta Korumalı

ÜRÜN TANIMI
19”	3lü	Şebeke		Prizi
19”	6lı	Şebeke	Prizi
19”	9li	Şebeke		Prizi

12li	Şebeke	Prizi
16lı	Şebeke	Prizi

ÜRÜN KODU
	1U	PRZ	016	K16A
	1U	PRZ	018	K16A

ÜRÜN TANIMI
19”	6lı	Şebeke		Prizi
19”	8li	Şebeke	Prizi

19” Priz Grupları Modullü UPS 
1x16 A Sigorta Korumalı
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ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
01	AL	Kanal	 19”	Boş	Geniş	Kasa
02	AL	Kanal	 19”	Boş	Geniş	Kasa

19” Priz Grupları Boş Kasa
(Alüminyum  Gövdeli)
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035
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 KA 07 ORG 3U 19’’ 003

 KA 07 ORG 1U 19’’ 001 

 KA 07 ORG 2U 19’’ 002

• 19’’ 1U
• Metal
• Kabinetlerin içi montajına uygun
 kolay montaj, bakım onarım 5 kancalı
 yada patch cord geçiş hollü

 MH 07 ORG 1U 19’’ 001 MH 07 ORG 2U 19’’ 001 
 KA-S 07 ORG 1U 19’’ 001 

 MH 07 ORG 1U 19’’ 001 D
KA-S 07 ORG 2U 19’’ 002

KA-S 07 ORG 3U 19’’ 003
AH 07 ORG 1U 19’’ 004 

 PH 07 ORG 1U 19’’ 002 
 FO 07 ORG 1U 19’’ 002  ÖZ 07 ORG 2U 19’’ 002 

19” 2U Kapama Paneli

 ÖZ 07 KDZ 001

 19” 1U Kancalı
Organayzır (Metal Halkalı)

 19” 1U Kancalı
Organayzır Metal Halkalı)

19” 2U Kancalı 
Organayzır (Metal 
Halkalı)

19” 1U Kapama Paneli 

19” 1U Kapama Paneli 

19” 1U Kapama Paneli 

19” 1U Kapama Paneli 

19” 1U Kapama Paneli 

19” 1U Kapama Paneli 

 ORJ 07 ORG 2U 19’’ 003

19” 2U Kancalı Organizer 
(Metal ve Plastik
Halkalı)

 MH 07 ORG 2U 19’’ 002

 19” 2U Kancalı Organizer 
(Plastik Halkalı)

 19” 1U Kancalı Organayzır 
(Alumınyum Halkalı)

19” 1U Kancalı Organayzır 
(Plastik Halkalı) 

19” 1U Fırçalı Organayzır 
(Çift Taraflı)

Kabinet arkası kablo
düzenleyici
hareketli

 ÖZ 07 ORG 1U 19’’ 001  
19” 1U Kapama Paneli 

 KNC 07 ORG 1U 
19’’ 001 

 1U Kanca 5li Set

 KNC 07 ORG 2U 
19’’ 002 

 1U Kanca 5li Set

 003 19” 1U Kancalı 
Organayzır (Komple 
plastik) 

 KP 07 ORG 1U 19’’
**	Özel	siparişler
	için	pazarlama

bölümüyle	görüşebilirsiniz.
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
DKO	KP	26U	001		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı	
DKO	KP	32U	002		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı
DKO	KP	36U	003		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı	
DKO	KP	39U	004		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı	
DKO	KP	42U	005		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı	
DKO	KP	44U	006		 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı	
DKO	KP	47U	007	 Dikey	Kablo	Organizer	Kapaklı

Dikey Organizer (Kapaklı)

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
DKO	KN	20U	001		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	22U	002		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı
DKO	KN	26U	003		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	32U	004		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	36U	005		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	39U	006		 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	40U	007	 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	42U	008	 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	
DKO	KN	44U	009	 Dikey	Kablo	Organizer	Kancalı	

Dikey Organizer (Kancalı)

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI
DKK	20U	001		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	22U	002		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	26U	003		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	32U	004		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	36U	005		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	39U	006		 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	40U	007	 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	42U	008	 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	44U	009	 Dikey	Kablo	Kanalı
DKK	47U	010	 Dikey	Kablo	Kanalı	

Dikey Kablo Kanalı

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
 KA	07	ORG	1U	19’’	001		 19”	1U	Kapama	Paneli	
KA	07	ORG	1U	19’’	002	 19”	2U	Kapama	Paneli
KA	07	ORG	1U	19’’	003	 19”	3U	Kapama	Paneli

19” 1U KAPAMA PANELİ

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
	KA-S	07	ORG	1U	19’’	001		 19”	1U	Kapama	Paneli	
	KA-S	07	ORG	1U	19’’	002	 19”	2U	Kapama	Paneli
	KA-S	07	ORG	1U	19’’	003	 19”	3U	Kapama	Paneli

19” 1U KAPAMA PANELİ HAVALANDIRMALI

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
	ÖZ	07	ORG	1U	19’’	001		 19”	1U	Kapama	Paneli	
	ÖZ	07	ORG	2U	19’’	002	 19”	2U	Kapama	Paneli

19” Özel Kapama Paneli (Açılı)

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
	KNC	07	ORG	1U	19’’	001	 1U	Kanca	5li	Set
	KNC	07	ORG	2U	19’’	002	 2U	Kanca	5li	Set

19” Özel Kancalar (5li set)

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
 FO	07	ORG	1U	19’’	001		 19”	1U	Fırçalı	Organayzır	(tek	taraflı)
	FO	07	ORG	1U	19’’	002	 19”	1U	Fırçalı	Organayzır	(çift	taraflı)

19” 1U FIRÇALI ORGANİZERLAR

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI
MH			07	ORG	2U	19’’	001	 19”	2U	Kancalı	Organizer	(metal	halkalı)
MH			07	ORG	2U	19’’	002	 19”	2U	Kancalı	Organizer	(plastik	halkalı)
	ORJ	07	ORG	2U	19’’	003	 19”	2U	Kancalı	Organizer	(metal	ve	plastik	halkalı)

19” 2U ORGANİZERLAR

dikey kapaklı 
organizer

dikey
kablo kanalı 

dikey
kancalı organizer

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
	MH	07	ORG	1U	19’’	001		 19”	1U	Kancalı	Organizer	(metal	halkalı)
	MH	07	ORG	1U	19’’	001	U	 19”	1U	Kancalı	Organizer	(metal	halkalı)
	PH	07	ORG	1U	19’’	002	 19”	1U	Kancalı	Organizer	(plastik	halkalı)	
	KP	07	ORG	1U	19’’	003	 19”	1U	Kancalı	Organizer	(komple	plastik)	
AH	07	ORG	1U	19’’	004	 19”	1U	Kancalı	Organizer	(alüminyum	halkalı)

19” 1U ORGANİZERLAR
di
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ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
DSA	60	 Deprem	Sabitleme	Ayağı
DSA	80	 Deprem	Sabitleme	Ayağı

Deprem Kiti

Kabinet Kablo Giriş Holu

Kabinet Fırçası

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
T	63	001	 Topraklama	Seti	Düz
T	63		002	 Topraklama	2	Kademeli

Topraklama Barası ve Kablosu

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
TK	01	AGKT	 Tekerlek	Takımı	Firenli	(Ağır	Hizmet	Tipi)
TK	02	HHT	 Tekerlek	Takımı	(Hafif	Hizmet	Tipi)
ST	01	STP	 Stoplama	(4lü	Set)

Tekerlekler

ÜRÜN KODU ÜRÜN TANIMI 
KLS	6x15	 M	6	Kafes	Sunum	Vida	Pul	(bir	set	20	adet)

M 6 Kafes Sunum ve vida + pul

TK	01	AGKT	
Tekerlek	Takımı
Döner	Tabla

TK	01	AGKT
Tekerlek	Takımı	Firenli

TK	02	HHT
Tekerlek	Takımı	

(Hafif	Hizmet	Tipi)

ST	01	STP
Stoplama	(4lü	Set)
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! Aksi belirtilmedikçe 
Ral 9005 sevk edilir.

Ral 9005
Extra renk
seçenekleri
mevcuttur

Extra ücrete tabidir.

Ral 7032Ral 7035
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