شرکت تولیدی نیکبرش با هدف قطع وابستگی کشور به بیگانگان از سال  1368تأسیس و تحت شماره  75618به ثبت رسیده
است.
این شركت ابتدا با تولید لوازم شبكه هوایی از قبیل تیر فلزی و سایر تجهیزات آن كار خود را شروع نموده و سپس با توجه
به گسترش روز افزون صنعت مخابرات و نیاز به محصوالت جدید و قطع وابستگی به تولیدكنندگان خارجی ،تصمیم به تولید
محصوالت مشابه خارجی از قبیل انواع راكهای مخابراتی ،راکهای کابینتی “ 19و “ ،21ترمینالهای سالنهای  MDFمراكز
و شبكه كابل ،ماژولهای مفصلبندی ،كانكتورهای كواكسیال BNC ،و RFفیدر ،فیوز پروتكشنها ،صندوق کافو ،جعبه پست
غیرفلزی و نیز لوازم و تجهیزات لدر نمود.
جهت تحقق این امر شرکت نیک برش اقدام به توسعه كارخانه و ایجاد سالنها و كارگاههای مختلف از قبیل سریتراشی،
پرس سنگین ،آبكاری ،رنگ ،دایكاست ،آهنگری و جوشكاری ،ابزارسازی و سالنهای مونتاژ و نصب ماشینآالت و تجهیزات
پیشرفته از قبیل ماشینهای پانچ ،خم و جوش  CNCو  DNCنموده است تا بتواند محصوالت مورد نیاز را با دقت و كیفیت
قابل قبول و قابل رقابت با محصوالت خارجی ،تولید و عرضه نماید .هم اکنون شرکت نیک برش بالغ بر  180نوع محصول
مختلف با كیفیت مطلوب و برابر با استانداردهای جهانی و مشخصات فنی شركت مخابرات ایران تولید مینماید كه عمده
این محصوالت توسط شركت مخابرات ایران و سایر شركتهای وابسته در استانها و همچنین سایر ارگانها از قبیل وزارت نفت،
وزارت دفاع ،شهرداریها ،وزارت نیرو ،راهآهن و شرکتهای خارجی پیمانکار مخابرات خریداری و مورد استفاده قرار میگیرد.
شركت نیک برش در جهت ارتقاء كیفیت محصوالت خود و جلب رضایت مشتری و توانمندی در بهینه سازی تولیدات و
عرضه محصوالت جدید و مورد نیاز ،همپای پیشرفت روزافزون صنعت مخابرات جهان ،اقدام به تأسیس واحدهای تحقیق و
توسعه ،طراحی و مهندسی ،برنامهریزی و كنترل تولید ،آزمایشگاه شیمی ،مكانیک و الكترونیک ،تضمین و كنترل كیفیت و
آموزش نموده و در سال  )2005( 1383موفق به اخذ گواهینامه  ISO 9001از مؤسسه بینالمللی  TÜV-NORDگردیده است.
برای مشاهده محصوالت جدید و آشنایی با مشخصات آنها به سایت شركت به آدرس  www.nbtele.comمراجعه فرمایید.

راک  OCDFپرظرفیت
کد محصولNB426 :
کاربرد :مورد استفاده در مراکز بزرگ تلفن شهری و بین شهری به منظور آرایش و اتصال کابل های فیبر نوری ورودی و خروجی بوده
و از تجمع و انبوهی کابل های نوری در سالن های  Accessو  Transmissionجلوگیری می نماید .این راک جهت ارتباط فیبرهای
کابل های نوری با یکدیگر و یا اتصال لوز به پیگتل مورد استفاده قرار می گیرد .محل نصب این نوع راک ها بسته به موقعیت مرکز ،داخل
زیر زمین کابل و یا سالن های  MDFو یا محل های متناسب دیگر در مجاورت آنها است.
جنس :بدنه راک از  ST37با ضخامت  2میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای  ،RAL7032بدنه شلف از آلومینیوم گروه  6000با
ضخامت  2میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای  RAL7032و سینی کاست ( )Trayاز جنس آلومینیوم گروه  6000با ضخامت 1/5
میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7032
مشخصات فنی:
• این راک از سه قسمت "راک اصلی" در وسط و دو "ساب راک" در طرفین تشکیل شده است.
• در شلف های راک  OCDFاز ورودی و خروجی جداگانه استفاده گردیده است.
• ابعاد راک بر حسب میلیمت ر( :عمق × عرض × ارتفاع) 2200×1200×600
• ظرفیت نهایی 1440 :الی 2880فیوژن
• مجهز به درب شفاف از نوع پلی کربنات با قفل و دستگیره سه نقطه ای و دستگیره سوئیچی
• دارای پایه های قابل تنظیم بمنظور ت راز نمودن راک ها بر روی سطوح ناهموار

High Capacity OCDF Rack
Part No.: NB426
Application: To manage & organize optical fiber cables in high-capacity sites
Material: Mainly ST37 & Aluminum 6000 coated with electrostatic powder
		 painting RAL7032 color-coded
Specifications:
This Optical Cable Distribution Cabinet is designed based on high fiber density
for Large Cities and Urban center that is installed in telecommunication centers.
• Total capacity of 1440 up to 2880 fiber fusion
)• Dimensions (mm): 2200 x 1200 x 600 (height x width x depth
• Front Panel material is transparent Poly-Carbonate window with triple key-lock
door handle.
• The adjustable base legs make it easy to level the cabinet on an uneven surface.
• The easy-assemble design gives the option of pre-assembly packaging and
easy transportation.
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 پرظرفیتODF راک
نوع محصول

کد محصول

 ریلیODF راک

NB421

 شلفیODF راک

NB419

:کد محصول

 یاPCM  این راک مطابق مشخصات فنی و استاندارد شرکت مخابرات ایران طراحی و تولید گردیده است و در سالن های:کاربرد
 وOCDF  به منظور آرایش و اتصال پیگتل های خروجی از سمت راکODF  راک.محل های مشابه در مراکز مخابراتی نصب می گردد
 در این راک امکان استفاده از انواع آداپتـورهای.پچ کوردهای نوری خارج شده از الین ترمینال به یکدیگر مورد استفاده قرار می گیرد
. و غیره وجود داردDIN ,FC ,SC ,LC
 صفحات ریلی و ترمینال پلیت ها از،RAL7032  میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای2  با ضخامتST37  بدنه راک از:جنس
 میلیمتر2  با ضخامت6000  بدنه شلف از آلومینیوم گروه،RAL7032  میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای1/5  با ضخامتST37
 میلیمتر با رنگ1/5  با ضخامت6000 ) از جنس آلومینیوم گروهTray(  و سینی کاستRAL7032 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
RAL7032 الکترواستاتیک کوره ای
:مشخصات فنی
 به. اتصال پیگتل و پچ کورد و آداپتورها به سهولت انجام می پذیرد،• بر روی ترمینال پلیت های صفحات اصلی شلفی یا ریلی
دلیل ساختار منحصر به فرد این صفحات امکان برخورد اتفاقی اشعه لیزر به چشم اپ راتور در هنگام باز و بسته کردن پیگتل و
.پچ کورد وجود ندارد
2200×1200×300 ) (عمق × عرض × ارتفاع:• ابعاد راک بر حسب میلیمت ر
 این ظرفیت ها بسته به. پورت ب رای مدل شلفی می باشد1104  پورت ب رای مدل ریلی و864 • حداکثر ظرفیت خروجی این راک
.نیاز مشتری قابل تغییر است
• دارای پایه های قابل تنظیم بمنظور ت راز نمودن راک ها بر روی سطوح ناهموار

High Capacity ODF Rack
Part No.:

Product Type

Part No.

Slide Type ODF Rack

NB421

Shelf Type ODF Rack

NB419

Application: To manage & organize optical fiber cables in high-capacity sites
Material: Mainly ST37 & Aluminum 6000 coated with electrostatic powder
painting RAL7032 color-coded		
Specifications:
This ODF Rack is specially designed for data or CATV-network applications where
limited floor space and high fiber capacity are essential. This Rack is open to any
kinds of Adaptors (LC, SC, FC, Din, etc.).
The Rack system enables optical fibers to be organized and cross-connected
easily and efficiently. It features a unique, built-in fiber management system.
• Total capacity of 864 patch points in Slide type & 1104 patch points in Shelf
type (It can be modified according to customer’s need)
• Dimensions (mm): 2200 x 1200 x 300 (height x width x depth)
• Front Panel material is transparent Poly-Carbonate window with triple key-lock
door handle.
• The adjustable base legs make it easy to level the cabinet on an uneven surface.
• The easy-assemble design gives the option of pre-assembly packaging and
easy transportation.
• Cable entrances are located at the top and the bottom of the housing.
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 پرظرفیتODF/OCDF راک
نوع محصول

کد محصول

 ریلیODF/OCDF راک

:کد محصول

NB420

 شلفیODF/OCDF راک

NB424

 یا محلPCM  این راک مطابق مشخصات فنی و استاندارد شرکت مخابرات ایران طراحی و تولید گردیده است که در سالن های:کاربرد
)OCDF  به منظور اتصال کابل به کابل نوری و کابل به پیگتل (بخشODF/OCDF  راک.های مشابه در مراکز مخابراتی نصب می گردد
و همچنین آرایش و اتصال پیگتل های خروجی از سمت کابل نوری و پچ کوردهای نوری خارج شده از الین ترمینال به یکدیگر (بخش
. و غیره وجود داردDIN ,FC ,SC ,LC  در این راک امکان استفاده از انواع آداپتورهای.) مورد استفاده قرار می گیردODF
 صفحات ریلی و ترمینال پلیت ها از،RAL7032  میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای2  با ضخامتST37  بدنه راک از:جنس
 میلیمتر2  با ضخامت6000  بدنه شلف از آلومینیوم گروه،RAL7032  میلیمتر با رنگ الکترواستاتیک کوره ای1/5  با ضخامتST37
 میلیمتر با رنگ1/5  با ضخامت6000 ) از جنس آلومینیوم گروهTray(  و سینی کاستRAL7032 با رنگ الکترواستاتیک کوره ای
RAL7032 الکترواستاتیک کوره ای
:مشخصات فنی
• بدنه کابینت ها به گونه ای ط راحی گردیده است که قابل جداسازی بوده به نحوی که از چهار طرف امکان دسترسی به داخل
.راک وجود دارد
 به. اتصال پیگتل و پچ کورد و آداپتورها به سهولت انجام می پذیرد،• بر روی ترمینال پلیت های صفحات اصلی شلفی یا ریلی
دلیل ساختار منحصر به فرد این صفحات امکان برخورد اتفاقی اشعه لیزر به چشم اپ راتور در هنگام باز و بسته کردن پیگتل و
.پچ کورد وجود ندارد
2200×1200×600 ) (عمق × عرض × ارتفاع:• ابعاد راک بر حسب میلیمت ر
 پورت در بخش336  ب رای مدل ریلی وODF  پورت در بخش216  وOCDF  پورت در بخش720 • حداکثر ظرفیت خروجی این راک
. این ظرفیت ها بسته به نیاز مشتری قابل تغییر است. ب رای مدل شلفی می باشدODF

High Capacity ODF/OCDF Rack
Part No.:

Product Type

Part No.

Slide Type ODF/OCDF Rack

NB420

Shelf Type ODF/OCDF Rack

NB424

Application: To manage & organize optical fiber cables in high-capacity sites
Material: Mainly ST37 & Aluminum 6000 coated with electrostatic powder
painting RAL7032 color-coded		
Specifications:
This ODF/OCDF Rack is specially designed for data or CATV-network applications
where limited floor space and high fiber capacity are essential. This Rack is open
to any kinds of Adaptors (LC, SC, FC, Din, etc.).
The Rack system enables optical fibers to be terminated, organized and crossconnected easily and efficiently. It features a unique, built-in fiber management
system.
• Total capacity of 720 patch points for OCDF and 216 patch points for ODF in
Slide type & 336 patch points for ODF in Shelf type (It can be modified according
to customer’s need)
• Dimensions (mm): 2200 x 1200 x 600 (height x width x depth)
• Front Panel material is transparent Poly-Carbonate window with triple key-lock
door handle.
• The adjustable base legs make it easy to level the cabinet on an uneven surface.
• The easy-assemble design gives the option of pre-assembly packaging and
easy transportation.
• Cable entrances are located at the top and the bottom of the housing
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Cabinet Racks & Accessories

Cabinet Racks & Accessories
 اینچ19 راک
 اینچ19 پچ پنل یک یونیت راک
NB446 :کد محصول
 اینچ جهت مفصل نمودن و ارتباط کابل های نوری19  مورد استفاده در راک های:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
19” Optical Patch Panel (1 Unit)
Part No.: NB446
Application: To splice optical fiber cables to pigtails in 19” racks
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 جهت استفاده در مراکز مخابراتی و شبکه های دیتا:کاربرد
ً • این راک کام
.ال بصورت سفارشی با ابعاد و مشخصات مورد درخواست مشتری تولید می گردد
 بدنه اصلی از جنس آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
:مشخصات فنی
• امکان نصب راک به صورت پشت به پشت و یا پهلو به پهلو
• امکان ورود کابل از کف و سقف
• امکان نصب درب در جلو و پشت به صورت لوالیی و یا ثابت
• قابلیت باز شدن پانل های کناری به منظور دسترسی آسان به تجهیزات داخلی
• امکان نصب فن در کف و یا سقف
19” Rack

) اینچ (طرح پیرلی19 پچ پنل
NB8893/2 :کد محصول
 اینچ جهت مفصل نمودن و ارتباط کابل های نوری19  مورد استفاده در راک های:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
19” Optical Patch Panel (3 Units)
Part No.: NB8893/2
Application: To splice optical fiber cables to pigtails in 19” racks
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

Part No.: Custom-made to order (Contact sales department)
Application: A multi-purpose rack for data centers or telecommunication
centers
Material: Steel coated with electrostatic powder painting
Specifications:
• Cabinets can be mounted “End to End” or “Side to Side”
• Top &/or bottom cable entry point
• Optional “Access panel style” configuration for front &/or back door
• Side panels giving easy access to cabinet interior
• Ability to install ceiling &/or floor fan unit

 اینچ19  راکPDU
NB453 :کد محصول
 اینچ19  به تجهیزات در داخل راکهایDC  جهت توزیع جریان مستقیم:کاربرد
. یک یونیت می باشدPDU  ارتفاع این. عدد فیوز با آمپراژ مناسب است6 PDU • ظرفیت نهایی هر
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
19” PDU (Power Distribution Unit) (1 Unit)
Part No.: NB453
Application: To distribute DC current in 19” racks
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 اینچ19  راکPDU
NB435 :کد محصول
 اینچ19  به تجهیزات در داخل راکهایDC  جهت توزیع جریان مستقیم:کاربرد
. یونیت می باشد6 PDU  ارتفاع این. عدد فیوز با آمپراژ مناسب است16 PDU • ظرفیت نهایی هر
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
19” PDU (Power Distribution Unit) (6 Units)
Part No.: NB435
Application: To distribute DC current in 19” racks
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
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Optical Racks & Accessories

 سالنیODF راک
NB161 :کد محصول
 جهت سازماندهی و ارتباط پیگتل و پچ کورد در مراکز:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه و مواد پالستیکی از جنس پلی کربنات:جنس
 ظرفیتی30 ODF  عدد ترمینال پلیت3  عدد و حداکثر2  دارای:ظرفیت
ODF Rack (Optical Distribution Frame)
Part No.: NB161
Application: To manage & organize pigtails & patch cords in sites
Material: Galvanized Steel & Poly-Carbonate		
Capacity: 60 ports up to 90 ports

 اینچ19  راکMDF ترمینال پلیت
 اینچ19  جهت نصب ماژولها و تشکیل ترمینال در راک های:کاربرد
RAL7032  یا آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ایStainless Steel :جنس
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

Type 1
Type 2
Type 3
Type 4

NB456
NB457
NB458
NB459

 زوجی8  ماژول18 با ظرفیت
 زوجی64  ست ترمینال2 با ظرفیت
 زوجی10  ماژول18 با ظرفیت
 زوجی10  ماژول10 با ظرفیت

NB456
NB457
NB458
NB459

19” MDF Terminal Plate
Application: To form a MDF in 19” racks
Material: Stainless Steel or Steel coated with electrostatic powder
painting RAL7032

 اینچ19  راکDDF ترمینال پلیت
BNC  اینچ جهت نصب کانکتورهای کواکسیال یا19  مورد استفاده در راک های:کاربرد
 یا آهن با آبکاری نیکلStainless Steel :جنس
(21 E1)  پورت42 :ظرفیت

 سالنیOCDF راک
NB160 :کد محصول
 جهت اتصال کابل فیبرنوری به پیگتل های نوری و یا به کابل های نوری دیگر:کاربرد
 میلی متر و آهن گالوانیزه و مواد1/5  مواد فلزی از جنس آلومینیوم با ضخامت:جنس
ABS/PC پالستیکی از جنس
 اتصال فیبر نوری360 :ظرفیت
OCDF Rack (Optical Cable Distribution Frame)
Part No.: NB160
Application: To splice optical fiber cables to pigtails or other optical
fiber cables
Material: Aluminum, Galvanized Steel & Poly-Carbonate/ABS
Capacity: 360 fiber splices

Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

2 Units

NB460

دو یونیت جهت کانکتورهای زیمنسی

NB460

2 Units for BNC

NB461

NB461

1 Units

NB447

BNC دو یونیت جهت کانکتورهای
یک یونیت جهت کانکتورهای زیمنسی

NB447

19” DDF Terminal plate
Application: To manage digital connections in 19” racks
Material: Stainless Steel or Nickel-plated Steel
Capacity: 42 ports (21 E1)

 اینچ19 هادی کابل راک
 اینچ19  جهت هدایت کابل ها در راک های:کاربرد
RAL7032  با رنگ الکترواستاتیک کوره ایCK75  یا آهنStainless Steel :جنس
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

Type 1
Type 2
Type 3

NB436
NB428
NB429

با درپوش
با گیره پالستیکی
شانه ای

NB436
NB428
NB429

Cable Guide
Application: To conduct & manage cables in 19” racks
Material: Stainless Steel or CK75 coated with electrostatic powder
painting RAL7032
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Optical Racks & Accessories

 دیواریOCDB راک
Indoor  جهت ارتباط کابل های نوری با پیگتل ها و پچ کوردها در فضاهای:کاربرد
RAL7032  با رنگ الکترواستاتیک کوره ایST12 :جنس
Part No.

نوع محصول

کد محصول

48 fiber splices

NB423

 رشته48

NB423

96 fiber splices

NB422

Product Type

 رشته96

NB422

Wall-mounted OCDB (Optical Cable Distribution Box)
Application: To splice optical fiber cables to pigtails & to connect
pigtails to patch cords
Material: ST12 with electrostatic powder painting RAL7032

 دیواریOCDF راک
 جهت اتصال کابل فیبرنوری به پیگتل های نوری و یا به کابل های نوری دیگر:کاربرد
 میلی متر2  بدنه اصلی از جنس آلومینیوم با ضخامت:جنس
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

12 fiber splices

NB163/12

 رشته12

NB163/12

24 fiber splices

NB163/24

48 fiber splices

NB163/48

 رشته24
 رشته48

NB163/48

 دیواریODF/OCDF راک
Indoor  جهت ارتباط کابل های نوری با پیگتل و پچ کورد در فضاهای:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
 اتصال فیبر نوری48  و یا24 ،12 OCDF  عدد آداپتور و قسمت48 و24 ODF  قسمت:ظرفیت
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

12 fiber splices

NB156/12

 رشته12

NB156/12

24 fiber splices

NB156/24

48 fiber splices

NB157

 رشته48

ODF/OCDF Rack
Part No.: NB162
Application: To splice optical fiber cables to pigtails & to connect
pigtails to patch cords
Material: Aluminum, Galvanized Steel & Poly-Carbonate & ABS
Capacity:
• OCDF part: 120 fiber splices
• ODF part: 30 or 60 ports

NB163/24

Wall-mounted OCDF Rack
Application: To splice optical fiber cables to pigtails or other optical
fiber cables
Material: Aluminum

 رشته24

ODF/OCDF راک مشترک
NB162 :کد محصول
 جهت اتصال کابل فیبرنوری به پیگتل های نوری و یا به کابل های نوری دیگر در:کاربرد
ODF  و اتصال پیگتل ها به پچ کورد در قسمتOCDF قسمت
 میلی متر و آهن گالوانیزه و مواد1/5  مواد فلزی از جنس آلومینیوم با ضخامت:جنس
ABS پالستیکی از جنس پلی کربنات و
OCDF  ظرفیتی و در قسمت30 ODF  عدد ترمینال پلیت2  دارای یک و حداکثر:ظرفیت
 اتصال فیبر نوری120 دارای قابلیت

NB156/24
NB157

 ظرفیتی72 ODF/OCDF راک مشترک
NB165 :کد محصول
 جهت اتصال کابل فیبرنوری به پیگتل های نوری و یا به کابل های نوری دیگر در:کاربرد
ODF  و اتصال پیگتل ها به پچ کورد در قسمتOCDF قسمت
 میلی متر و آهن گالوانیزه و مواد1/5  مواد فلزی از جنس آلومینیوم با ضخامت:جنس
ABS پالستیکی از جنس پلی کربنات و
 دارای قابلیتOCDF  ظرفیتی و در قسمت24 ODF  عدد ترمینال پلیت3  دارای:ظرفیت
 اتصال فیبر نوری144
ODF/OCDF Rack (72 ports)
Part No.: NB165
Application: To splice optical fiber cables to pigtails & to connect
pigtails to patch cords
Material: Aluminum, Galvanized Steel & Poly-Carbonate & ABS
Capacity:
• OCDF part: 144 fiber splices
• ODF part: 72 ports

Wall-mounted ODF/OCDF Rack
Application: To splice optical fiber cables to pigtails & to connect
pigtails to patch cords
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
Capacity:
• OCDF part: 12, 24 or 48 fiber splices • ODF part: 24 or 48 ports

13

12

DDF Racks & Accessories

Optical Accessories

 پیگتل و آداپتور،پچ کورد
:مشخصات
...  وST ,DIN ,LC ,FC ,SC • انواع کانکتورها و آداپتورهای
APC, UPC, PC • پولیشینگ های
• کانکتورها و آداپتورهای تکی یا دوتائی
• سینگل مد یا مولتی مد
 میلیمتری3  و2 ،0/9 • کابلهای با سایز
 کمInsertion Loss  باال وReturn Loss •
• تولید بر اساس طول دلخواه مشتری
• مقاومت کششی باال
• پایداری دمائی باال
:کاربردها
• شبکه های مخابراتی
LAN • شبکه های

 سالنیDDF راک
) مورد استفاده در مراکز تلفنی جهت ارتباط خطوط دیجیتال (کابلهای کواکسیال:کاربرد
 قطعات فلزی از جنس آلومینیوم و آهن با آبکاری نیکل و قطعات پالستیکی از جنس:جنس
ABS
(80 E1)  پورت160 :ظرفیت
Part No.

نوع محصول

Type 1 (Siemens)

NB150

)تیپ یک (طرح زیمنس

NB150

Type 2 (NEC)

NB151

)NEC( تیپ دو

NB151

Product Type

کد محصول

DDF Rack (Digital Distribution Frame)
Application: To manage & organize digital connections
Material: Mainly Aluminum & Nickel-plated Steel
Capacity: 160 ports (80 E1)

 دیواریDDF راک
NB152 :کد محصول
(6 E1)  جهت اتصال کابلهای کواکسیال ورودی و خروجی بصورت ظرفیت پائین:کاربرد
 آهن با آبکاری نیکل:جنس
Wall-mounted DDF Rack
Part No.: NB152
Application: To manage & organize low-capacity digital connections
(6 E1)
Material: Nickel-plated Steel

DDF ترمینال پلیت راک
NB150-10010 :کد محصول
 به منظور نصب کانکتور های مادگیDDF  مورد استفاده در راک های:کاربرد
 آهن با آبکاری نیکل:جنس

Patch Cord, Pigtail & Adaptor
Features:
• Available connectors & adaptors: SC, FC, LC, DIN, ST, etc.
• PC, UPC, APC polishing
• Simplex and Duplex connectors & adaptors
• Single-mode or Multi-mode
• 0.9mm, 2.0mm & 3.0mm cables
• High Return Loss and low Insertion Loss
• Customer’s desire length
• High tensile strength
• High temperature stability
Applications:
• Telecommunication Networks
• Local Area Network (LAN)

DDF Terminal Plate
Part No.: NB150-10010
Application: To install & organize female connectors in DDF racks
Material: Nickel-plated Steel
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MDF Racks

DDF Racks & Accessories

NEC بیس پلیت
NB151-5000 :کد محصول
 به کف سالنNEC  طرحDDF  جهت نصب و استقرار راک:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Base Plate (NEC Type)
Part No.: NB151-5000
Application: To fix DDF rack (NEC type) to floor
Material: Aluminum

بیس پلیت زیمنس
NB150-13 :کد محصول
 طرح زیمنس و یا راکهای نوری به کف سالنDDF  جهت نصب و استقرار راک:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Base Plate (Siemens Type)
Part No.: NB150-13
Application: To fix DDF rack (Siemens type) or optical racks to floor
Material: Aluminum

 وسط سالنیMDF راک
 به عنوان رابط بین شبکه کابل مسی و مراکز مخابراتی:کاربرد
RAL7001  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Part No.

نوع محصول

5V

NB145

 بوخت5

NB145

6V

NB144

 بوخت6

NB144

Product Type

کد محصول

Free-standing MDF Rack
Application: To manage & organize copper cable lines in sites
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7001
Product
Type

System
Side

Line
Side

ظرفیت سمت
سیستم

ظرفیت سمت
شبکه

نوع محصول

5V

3328 Pairs

4000 Pairs

 زوج3328

 زوج4000

 بوخت5

6V

4160 Pairs

4800 Pairs
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 زوج4160

Power Distribution Box

 زوج4800

 بوخت6

)NEC  دیواری (طرحPDB جعبه
NB164 :کد محصول
 به تجهیزات مخابراتیDC  جهت توزیع جریان مستقیم:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
 عدد فیوز10 :ظرفیت
Wall-mounted PDB (Power Distribution Box)
Part No.: NB164
Application: To distribute DC power supply to equipments
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
Capacity: 10 fuses
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MDF Racks

IDC2000 ترمینال
 و محیط بیرونی جهت اتصال کابل های مسیMDF  مورد استفادهدر محیط هایداخلی مثل:کاربرد
 تیغه ماژول از جنس فسفر برنز، ماژول از جنس پلی کربنات و پلی بوتا دئین ضد آتش:جنس
Stainless Steel  میکرون آبکاری نقره و جنس فریم5 با
:مشخصات فنی
 میلی متر0/6  و0/4 • قابلیت رانژه نمودن سیم با قطرهای
( جهت حفاظتN.O) • امکان نصب فیوز محافظتی بر روی ترمینال های نرمالی اپن
MDF خطوط مشترکین در مقابل ولتاژ و جریان های ناخواسته در محیط های داخلی مثل
( و استفاده ازN.C) • ارتباط مستقیم خطوط تلفن به یکدیگر در ترمینالهای نرمالی کلوز
ایزوله جهت قطع جریان در این ترمینال ها
IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2 :• استاندارد تیغه ها
• الزامات الکتریکی و مکانیکی در نظر گرفته شده در این محصول مطابق با استاندارد
. می باشدIEC 60512-2
Product Type

Part No.

64 Pairs N.O

NB123

64 Pairs N.C

NB122

100 Pairs N.O

NB120

100 Pairs N.C

NB121

128 Pairs N.C

NB124

نوع محصول
N.O  زوجی64
N.C  زوجی64
N.O  زوجی100
N.C  زوجی100
N.C  زوجی128

کد محصول

 دیواریMDF راک
 به عنوان رابط بین شبکه کابل مسی و سالن در مراکز تلفنی:کاربرد
RAL7001  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

3V

NB146

NB146

5V

NB147

 بوخت3
 بوخت5

NB147

Wall-mounted MDF Rack
Application: To manage & organize copper cable lines in low-capacity
sites
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7001

NB123

Product
Type

System
Side

Line
Side

ظرفیت سمت
سیستم

ظرفیت سمت
شبکه

نوع محصول

NB122

3V

768 Pairs

1200 Pairs

 زوج768

 زوج1200

 بوخت3

NB120

5V

1152 Pairs

2000 Pairs

 زوج1152

 زوج2000

 بوخت5

NB121
NB124

IDC2000 Terminal Block
Application: To connect & manage line side & system side (copper
cables) in sites
Material: Plastic parts made from Poly-Carbonate & frame made
from Stainless Steel
Specifications:
• Accepts 0.4mm & 0.6mm conducting wire
• Ability to install protection component in N.O configuration to
guard against unwanted voltage & current spikes
• Connection in N.C configuration can be interrupted by means of
isolating clips
• Made in accordance to IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2
standards
• Meets electrical & mechanical requirements of IEC 60512-2
standard

 دیواری عمودیMDF راک
 طراحی شده است که میتوان ترمینالADSL  این راک اختصاصاً جهت ارتباطات:کاربرد
ً مشتریان این راک عمدتا. را در سالنهای مراکز بر روی آن نصب نمودADSL های مخصوص
.( می باشندISP/PAP) شرکتهای تامین کننده امکانات اینترنتی
RAL7001  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
 بنابراین ظرفیت نهایی راک، ترمینال نصب می شود8  در هر ردیف عمودی این راک:ظرفیت
. عدد ترمینال می باشد24  بوخت3  عدد ترمینال و راک40  بوخت5
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

3V

NB8942

 بوخت3

NB8942

NB88308

 بوخت5

NB88308

5V

Wall-mounted Vertical MDF Rack
Application: To manage & organize copper cable lines in ADSL & data
systems
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7001
Capacity: 24 pcs of terminal blocks in 3V MDF Rack & 40 pcs of
terminal blocks in 5V MDF Rack
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IDC2000 Terminals & Accessories

IDC2000 ماژول
 و محیط بیرون جهت اتصال کابل های مسیMDF  قابل استفادهدر محیط هایداخلی مثل:کاربرد
 ماژول از جنس پلی کربنات و پلی بوتا دئین ضد آتش و پین ماژول از جنس فسفر:جنس
 میکرون آبکاری نقره5 برنز با
Product Type

Part No.

نوع محصول

N.O  زوجی8
N.C  زوجی8

کد محصول

8 Pairs N.O

NB123-01000

8 Pairs N.C

NB122-02000

NB123-01000

10 Pairs N.O

NB120-02000

N.O  زوجی10

NB120-02000

10 Pairs N.C

NB121-01000

N.C  زوجی10

NB121-01000

NB122-02000

IDC2000 Module
Application: To connect line side & system side (copper cables) in
Terminal Block
Material: Poly-Carbonate

IDC2000 فریم ترمینال
 جهت نصب ماژول ها و تشکیل ترمینال:کاربرد
Stainless Steel :جنس
Product Type

Part No.

64 Pairs

NB122-01000

100 Pairs

NB120-01000

128 Pairs

NB124-01000

نوع محصول
فریم استیل ترمینال
 زوجی64
فریم استیل ترمینال
 زوجی100
فریم استیل ترمینال
 زوجی128

کد محصول
NB122-01000
NB120-01000
NB124-01000

Back-mount Terminal Frame
Application: To install IDC2000 modules & form a Terminal Block
Material: Stainless Steel
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فیوز برقگیر
 جهت حفاظت تجهیزات مخابراتی در مقابل افزایش جریان و ولتاژ در سالن های:کاربرد
 مراکز مخابراتیMDF
. دارای قابلیت تست خط بدون نیاز به خارج کردن فیوز می باشندIII  وII • فیوزهای تیپ
PTC Epcos Co. (GER)  وGDT Raychem Co. (USA) ، ضد آتشPBT  بدنه از جنس:جنس
Product Type

نوع محصول
I تیپ
II تیپ
III تیپ

Part No.

Type 1

NB127

Type 2

NB128

Type 3

NB450

کد محصول
NB127
NB128
NB450

Protection Component
Application: To protect system side from unwanted voltage &
current spikes
Material: Body made from PBT, GDT of Raychem Co. (USA) & PTC of
Epcos Co. (GER)
• Ability to test lines without unpluging in types 2 & 3
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IDC2000 Terminals & Accessories

IDC3000  زوجی200 ترمینال
 و محیط بیرونی جهت اتصال کابل های مسیMDF  مورد استفادهدر محیط هایداخلی مثل:کاربرد
 تیغه ماژول از جنس فسفر برنز، ماژول از جنس پلی کربنات و پلی بوتا دئین ضد آتش:جنس
Stainless Steel  میکرون آبکاری نقره و جنس فریم5 با
:مشخصات فنی
• امکان نصب و جداسازی آسان ماژولها بر روی بدنه ترمینال بدون نیاز به هرگونه وسیله
مکانیکی
.) می باشدN.C(• این ترمینال در حالت عادی نرمالی کلوز
IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2 :• استاندارد تیغه ها
• الزامات الکتریکی و مکانیکی در نظر گرفته شده در این محصول مطابق با استاندارد
. می باشدIEC 60512-2
 جهت قرار گرفتن فیوز در مدار باید، در صورت استفاده از فیوز خشابی در این ترمینال:توجه
.از ایزوله استفاده کرد
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

With protection magazine

NB320

NB320

Without protection magazine

NB321

با فیوز خشابی
بدون فیوز
خشابی

ارت بار
 جهت برقراری ارتباط بین خطوط مشترکین و چاه ارت و فیوز محافظتی منصوبه بر:کاربرد
روی ترمینال
 فسفر برنز با پوشش نیکل:جنس
Product Type

Part No.

8 Pairs

NB126

10 Pairs

NB125

نوع محصول
 زوجی8

 زوجی10

کد محصول
NB126
NB125

Earth Bar
Application: To connect line & protection component to earth
system
Material: Phosphorus Bronze with Nickel-plate

NB321

IDC3000 Terminal Block (200 Pairs)
Application: To connect & manage line side & system side (copper
cables) in sites
Material: Plastic parts made from Poly-Carbonate & frame made
from Stainless Steel
Specifications:
• Ability to connect or disconnect individual modules from “Backmounting Frame”
• Only available in normally close configuration
• Can be protected by “Protection Magazine”
• Made in accordance to IDC, DIN41611, Part6; IEC 352-4-2
standards
• Meets electrical & mechanical requirements of IEC 60512-2
standard

IDC2000 بند آزمایش
 جهت آزمایش خط مشترک با دستگاه خط تلفن یا دستگاههای آزمایش خط:کاربرد
 ضد آتشABS  مواد پالستیک از جنس پلی کربنات و:جنس
Product Type

Part No.

Type 1

NB130

Type 2

NB131

نوع محصول

سر پاناسونیكی
سر سوسماری

کد محصول
NB130
NB131

IDC2000 Test Cord
Application: To test lines with testing equipments
Material: Poly-Carbonate & ABS

قیچی رانژه طرح کرونه
NB410 :کد محصول
IDC2000  جهت رانژه کردن سیم رانژه روی ترمینالهای:کاربرد
IDC2000 Insertion Tool
Part No.: NB410
Application: To insert cable in IDC2000 Terminal Block
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IDC3000 Terminal & Accessories

بند آزمایش IDC3000
کاربرد :جهت آزمایش خط مشترک در سالنهای  MDFمجهز به ترمینالهای  200زوجی
 IDC3000با دستگاه آزمایش خط
جنس :مواد پالستیک از جنس پلی کربنات و  ABSضد آتش
کد محصول

نوع محصول

Part No.

NB334-06000

دو سر برد

NB334-06000

Type 1

NB334-07000

Type 2

NB334-07000

سرسوسماری

Product Type

IDC3000 Test Cord
Application: To test lines with testing equipments in IDC3000
Terminal Blocks
		Material: Poly-Carbonate & ABS

جعبه پست غیر فلزی (پلیمری)
کاربرد :مورد استفاده در شبکه های مخابراتی بین صندوق کافو و مشترک
جنس :بدنه از جنس پلی کربنات ضد  UVو قطعات فلزی از جنس Stainless Steel
مشخصات فنی:
• مقاوم در برابر شرایط آب و هوایی مناطق گرمسیری و ضربه های مکانیکی شدید
• نصب کم هزینه و راه اندازی سریع و آسان
• حفاظت در برابر دسترسی غیر مجاز
• امکان خروج  6عدد کابل  4تا  10زوجی و  12عدد کابل  20زوجی به صورت متقارن در
جعبه پست  50زوجی
• امکان خروج  12عدد کابل  4تا  10زوجی و  6عدد کابل  20زوجی به صورت متقارن در
جعبه پست  30زوجی
• امکان باز نمودن درب به صورت  135 ، 90 ، 45و  180درجه به صورت خود ایستا
• قابلیت تعویض کلیه قطعات
کد محصول

نوع محصول

Part No.

NB432

 30زوجی

NB432

30 Pairs

NB431

 50زوجی

NB431

50 Pairs

Product Type

Outdoor Distribution Point
Application: To manage lines at customer’s site
Material: Poly-Carbonate body & Stainless Steel components

فیوز خشابی  10زوجی ID3000
کد محصولNB336 :
کاربرد :جهت محافظت از تجهیزات در برابر افزایش ولتاژ و جریان در ترمینالهای  200زوجی
IDC3000
جنس :بدنه از جنس  PPSضد آتش GDT Raychem Co.(USA) ،و )PTC Epcos Co. (GER
10 Pairs Protection Magazine
Part No.: NB336
Application: To protect system side from unwanted voltages & currents
Material: Body made from PPS, GDT of Raychem Co. (USA) & PTC of
)Epcos Co. (GER

صندوق کافو
کاربرد :جهت سازماندهی کابلهای مسی در فضای باز بین مراکز تلفنی و مشترکین
جنس :آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای RAL7001
کد محصول

نوع محصول

Part No.

NB167

 2400زوج

NB167

2400 Pairs

NB176

 3600زوج

NB176

3600 Pairs

Product Type

Outdoor Cross Connection Cabinet
Application: To organize lines between system site & customer’s site
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7001

قیچی رانژه طرح کوانته
کد محصولNB325-05002 :
کاربرد :جهت رانژه کردن سیم رانژه روی ترمینالهای مدل IDC3000
IDC3000 Insertion Tool
Part No.: NB325-05002
Application: To insert cable in IDC3000 Terminal Block
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بست داسی شكل
NB212 :کد محصول
 جهت اتصال لوله به پروفیل یا اتصال لوله به گونیای فوالدی بزرگ:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
U Linkage
Part No.: NB212
Application: To connect Aluminum tube to 3-Cavity profile or “Big Angle Bar”
Material: Aluminum

بست داسی آهنی
NB252 :کد محصول
 جهت اتصال لوله به پروفیل یا اتصال لوله به گونیای فوالدی بزرگ:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
U Linkage (Galvanized)
Part No.: NB252
Application: To connect Aluminum tube to 3-Cavity profile or “Big
Angle Bar”
Material: Galvanized Steel

 شكلT بست
NB213 :کد محصول
 درجه90  جهت اتصال لوله به لوله بصورت:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
T Linkage
Part No.: NB213
Application: To connect two Aluminum tubes vertically
Material: Aluminum

بست صلیبی شكل
NB214 :کد محصول
 جهت اتصال تقاطعی لوله آلومینیومی به پروفیل سه وجهی:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Cross Linkage
Part No.: NB214
Application: For cross connection of Aluminum tube and 3-Cavity
profile
Material: Aluminum

27

لوله آلومینیومی
NB210/L :کد محصول
 جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Aluminum Tube
Part No.: NB210/L
Application: To construct ladder
Material: Aluminum

پروفیل تک وجهی (استراکچر) آلومینیومی
NB270/L :کد محصول
 جهت نصب راک و سایر تجهیزات مخابراتی:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
1-Cavity Aluminum Profile
Part No.: NB270/L
Application: To install racks in saloons
Material: Aluminum

پروفیل دو وجهی آلومینیومی
NB250/L :کد محصول
 جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی یا مهار تجهیزات مخابراتی به سقف یا دیوار:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
2-Cavity Aluminum Profile
Part No.: NB250/L
Application: To make ladder or to fix equipments
Material: Aluminum

پروفیل سه وجهی آلومینیومی
NB211/L :کد محصول
 جهت ساخت انواع لدرهای آلومینیومی و نیز مهار تجهیزات مخابراتی به سقف یا دیوار:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
3-Cavity Aluminum Profile
Part No.: NB211/L
Application: To make ladder or to fix equipments
Material: Aluminum
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وینكل بزرگ
NB255 :کد محصول
 جهت اتصال پروفیل به سقف یا دیوار:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Large Angle Bracket
Part No.: NB255
Application: To connect profile to ceiling or wall
Material: Galvanized Steel

وینكل كوچک
NB256 :کد محصول
 جهت اتصال پروفیل به سقف یا دیوار:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Small Angle Bracket
Part No.: NB256
Application: To connect profile to ceiling or wall
Material: Galvanized Steel

كوپلینگ بلند
NB251 :کد محصول
 جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت مستقیم:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Long Profile Coupling
Part No.: NB251
Application: To connect two profiles along each other
Material: Aluminum

كوپلینگ كوتاه
NB219 :کد محصول
 جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت مستقیم:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
Short Profile Coupling
Part No.: NB219
Application: To connect two profiles along each other
Material: Aluminum
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 ریلیL بست
NB215 :کد محصول
 درجه90  جهت اتصال پروفیل به پروفیل بصورت:کاربرد
 آلومینیوم:جنس
L Linkage (Rail Type)
Part No.: NB215
Application: To connect two profiles vertically
Material: Aluminum

)بست یو شکل دو طرفه (زیمنسی
NB253 :کد محصول
 درجه90  جهت اتصال تقاطعی پروفیل به پروفیل بصورت تقاطع:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Bilateral U Linkage
Part No.: NB253
Application: For vertical cross connection of two 3-Cavity profiles
Material: Galvanized Steel

بست چنگكی
NB254 :کد محصول
 درجه90  جهت اتصال تقاطعی پروفیل به پروفیل بصورت تقاطع:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Hooked Linkage
Part No.: NB254
Application: For vertical cross connection of two 3-Cavity profiles
Material: Galvanized Steel

پایه قابل تنظیم لدر
NB209 :کد محصول
 جهت تنظیم فاصله مطلوب لدر تا سقف:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Ladder Height Adjuster
Part No.: NB209
Application: To adjust the height of ladder
Material: Galvanized Steel

28

NEC Type Ladder & Accessories

Siemens Type Ladder & Accessories

گونیای فوالدی بزرگ
NB216 :کد محصول
 جهت اتصال لدر به دیوار و سقف:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس

بست كرنر
NB267 :کد محصول
 درجه90  بصورتNEC  جهت اتصال دو لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Corner Linkage
Part No.: NB267
Application: To connect two NEC ladders vertically
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

) متر3  (طولNEC لدر آهنی طرح
NB275/L :کد محصول
 استفاده در شبکه های مخابراتی و ایجاد بستر مناسب برای کابل ریزی:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
. سانتیمتر تولید و عرضه می گردد50  و40 ، 30 ، 20 	•این محصول در عرض های
NEC Ladder
Part No.: NB275/L
Application: To route cables in saloons
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
• This product is produced in 20cm, 30cm, 40cm & 50cm widths.

نبشی زیر لدر
NB260 :کد محصول
 به دیوارNEC  جهت محکم کردن ابتدا یا انتهای لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
. تولید و عرضه می گردد،• این محصول متناسب با عرض لدر مورد استفاده
Ladder End-side Holder
Part No.: NB260
Application: To reinforce end of NEC ladder to wall
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
• This product is produced regarding to the width of ladder.

بازوی لدر
NB272/L :کد محصول
 در امتداد دیوارNEC  جهت نصب لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
. تولید و عرضه می گردد،• این محصول متناسب با عرض لدر مورد استفاده
Ladder Arm
Part No.: NB272/L
Application: To install NEC ladder along wall
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
• This product is produced regarding to the width of ladder.
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Large Angle Bar
Part No.: NB216
Application: To connect ladder to ceiling or floor
Material: Galvanized Steel

كوپلینگ لوله
NB217 :کد محصول
 جهت اتصال لوله به لوله بصورت مستقیم:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Straight Tube Coupling
Part No.: NB217
Application: To connect two Aluminum tubes along each other
Material: Galvanized Steel

)پیچ و مهره كشویی (هایتنشن
NB218 :کد محصول
 جهت اتصال بست های مختلف به پروفیل:کاربرد
.• این محصول به دو صورت ابردار و معمولی می باشد
Slide Nut & Bolt
Part No.: NB218
Application: To connect different linkages to profile

شابلون پالستیكی لدر
NB220 :کد محصول
 جهت ساخت پله در لدرهای لوله ای آلومینیومی:کاربرد
PBT  یاABS :جنس
Plastic Rung
Part No.: NB220
Application: To make step in ladder
Material: ABS or PBT
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 شکل سر كجL بست
NB283 :کد محصول
 بر روی بازوی لدر یا دیوارNEC  جهت اتصال لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Curved Head L Linkage
Part No.: NB283
Application: To fix ladder on “Ladder Arm” or to fix NEC ladder to wall
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 ساندویچیL بست
NB268 :کد محصول
 به دیوار یا کف کاذب سالنNEC  جهت مهار لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
L Linkage (Sandwich Type)
Part No.: NB268
Application: To fix NEC ladder to wall or hang under floor
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 شکل هوكیL بست
NB281 :کد محصول
 بر روی بازوی لدر یا دیوارNEC  جهت اتصال لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس

 ساندویچیI بست
NB264 :کد محصول
NEC  به تسمه لدر و یا اتصال دو لدر آهنی طرحNEC  جهت اتصال لدر آهنی طرح:کاربرد
بصورت عمود بر هم
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس

Hooked L Linkage
Part No.: NB281
Application: To fix NEC ladder on “Ladder Arm” or to fix NEC ladder
to wall
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

I Linkage (Sandwich Type)
Part No.: NB264
Application: To connect “Mounting Strip” to NEC ladder or to
connect two NEC ladders vertically
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

NEC  شكلU بست
NB285 :کد محصول
 درجه90  جهت اتصال دو پروفیل تک وجهی آهنی بصورت:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس

 شکل كوتاهL بست
NB282 :کد محصول
 جهت اتصال تسمه لدر آهنی به سقف سالن یا محکم کردن لدر عمودی به کف سالن:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس

U Linkage (NEC Type)
Part No.: NB285
Application: For cross connection of two 1-Cavity profile (NEC Type)
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

)بست عصایی (هوک بولت
NB280 :کد محصول
 بر روی بازوی لدرNEC  جهت اتصال لدر آهنی طرح:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
J Bolt
Part No.: NB280
Application: To fix NEC ladder on “Ladder Arm”
Material: Galvanized Steel
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Short L Linkage
Part No.: NB282
Application: To fix “Mounting Strip” to ceiling or to fix NEC ladder to
floor
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 شکل بلندL بست
NB287 :کد محصول
 جهت اتصال تسمه لدر آهنی به سقف سالن یا محکم کردن لدر عمودی به کف سالن:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Long L Linkage
Part No.: NB287
Application: To fix “Mounting Strip” to ceiling or to fix NEC ladder to
floor
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
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های تنشن فنر دار
NB271 :کد محصول
 جهت اتصال تجهیزات بر روی پروفیل تک وجهی آهنی و آلومینیومی:کاربرد
 آهن با پوشش گالوانیزه:جنس
Slide Nut & Bolt with Spring
Part No.: NB271
Application: To fix equipments on 1-Cavity profile
Material: Galvanized Steel

تسمه لدر آهنی
NB258 :کد محصول
 به سقفNEC  جهت مهار لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
.• این محصول بنا به درخواست مشتری با طولهای متفاوت تولید می گردد
Mounting Strip
Part No.: NB258
Application: To restrain NEC ladder to ceiling		
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
• The length is produced in accordance with customer’s order.

پروفیل تک وجهی (استراكچر) آهنی
NB294 :کد محصول
 جهت نصب راک و سایر تجهیزات مخابراتی:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
1-Cavity NEC Profile
Part No.: NB294
Application: To install racks & equipments
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

كوپلینگ استراكچر داخلی
NB266 :کد محصول
 جهت اتصال دو پروفیل تک وجهی آهنی بصورت مستقیم:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Internal Profile Coupling
Part No.: NB266
Application: To connect two 1-Cavity profiles (NEC type) along each
other
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
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 پهنZ بست
NB284 :کد محصول
 جهت اتصال تجهیزات مخابراتی به پروفیل تک وجهی آهنی:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Wide Z Linkage
Part No.: NB284
Application: To install equipments on 1-Cavity Profile (NEC Type)
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

 باریکZ بست
NB286 :کد محصول
 جهت اتصال تجهیزات مخابراتی به پروفیل تک وجهی آهنی:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Narrow Z Linkage
Part No.: NB286
Application: To install equipments on 1-Cavity Profile (NEC Type)		
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

كوپلینگ لدر
NB269 :کد محصول
 بصورت مستقیمNEC  جهت اتصال دو لدر آهنی طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
Ladder Coupling
Part No.: NB269
Application: To connect two NEC ladders along each other
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032

اند فریم
NB257 :کد محصول
 در سالنهاNEC  جهت نگه داشت و استحکام لدرهای طرح:کاربرد
RAL7032  آهن با رنگ الکترواستاتیک کوره ای:جنس
End Frame
Part No.: NB257
Application: To reinforce NEC ladder
Material: Steel coated with electrostatic powder painting RAL7032
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كانكتور كواكسیال
کاربرد :جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی
جنس :بدنه و مغزی کانکتور از جنس برنز و قطعات عایقی داخل کانکتور از جنس
تترا فلوئوراتیلن P.T.F.E
نوع محصول

کد محصول

نوع محصول

کد محصول

NB174

G62.1/F

NB175

G62.1/M

NB185

G62/F

NB184

G62/M

NB181

2.5C-2V/F

NB180

2.5C-2V/M

NB183

3C-2V/F

NB182

3C-2V/M

Part No.

Product Type

Part No.

Product Type

NB174

G62.1/F

NB175

G62.1/M

NB185

G62/F

NB184

G62/M

NB181

2.5C-2V/F

NB180

2.5C-2V/M

NB183

3C-2V/F

NB182

3C-2V/M

Coaxial Connector
Application: To make connection to digital systems
Material: Gold-plated Bronze body with P.T.F.E insulation

کانکتور  BNCفشنگی نری
کاربرد :جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی
جنس :بدنـه و مغزی کانکتـور از جنس برنـز و قطعـات عایقی داخـل کانکتور از جنس
تترا فلو ئوراتیلن P.T.F.E
کد محصول

نوع محصول

Part No.

Product Type

NB396

G62.1

NB396

G62.1

NB399

G62

NB399

G62

NB398

2.5C-2V

NB398

2.5C-2V

NB397

3C-2V

NB397

3C-2V

)BNC Connector (Male
Application: To make connection to digital systems
Material: Bronze body with P.T.F.E insulation
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آچار كانكتور كواكسیال
کد محصولNB189 :
کاربرد :جهت محکم کردن کانکتورهای کواکسیال مادگی روی ترمینال پلیت DDF
Connector Spanner

Part No.: NB189

Application: To screw & fix female connectors on DDF rack

کانکتور دو طرفه مادگی
کد محصولNB395 :
کاربرد :جهت برقراری ارتباطات تلفنی دیجیتال و رادیویی
جنس :بدنه و مغزی کانکتور از جنس برنز و قطعات عایقی داخل کانکتور از جنس
تترا فلوئوراتیلن P.T.F.E
)Straight Connector (Female
Part No.: NB395
Application: To make connection to digital systems
Material: Gold-plated Bronze body with P.T.F.E insulation

كانكتور سه شاخه
کد محصولNB186 :
کاربرد :جهت آزمایش خطوط با باند پهن که توسط کابل های کواکسیال انتقال می یابند.
• این کانکتور در انواع دو سر مادگی و یک سر نری ،سه سر مادگی و مقاومتدار موجود می باشد.
جنس :بدنه و مغزی کانکتور از جنس برنز و قطعات عایقی داخل کانکتور از جنس
تترا فلوئوراتیلن P.T.F.E
T Connector
Part No.: NB186
Application: To test coaxial cables connectivity
Material: Gold-plated Bronze body with P.T.F.E insulation
• Available in FF/F & FF/M connections
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کانکتور ماژول
 برای مفصل بندی کابلهای مسی:کاربرد
 قطعات پالستیکی از جنس پلی کربنات ضد آتش و پین از جنس فسفر برنز با پوشش:جنس
Stainless Steel نیکل و تیغه از جنس
Product Type

Part No.

نوع محصول

کد محصول

Pairs 10

NB173

 زوجی10

NB173

Pairs 25

NB170

 زوجی25

NB170

Splicing Module
Application: To splice copper cables
Material: Plastic parts are made from Poly-Carbonate & Pins are
made from silver-plated Phosphorus Bronze & Blades are made from
Stainless Steel

 اینچ7/8 كانكتور فیدر نری كابل
BTS  اینچ به جمپر و آنتن و از طرف دیگر به7/8  جهت اتصال کابل فیدر:کاربرد
 برنز با پوشش نقره:جنس
:مشخصات فنی
DIN • مجهز به اورینگ سیلیکونی برای آب بندی • ابعاد مطابق با استاندارد
Part No.

نوع محصول

Type 1

NB191

I تیپ

NB191

Type 2

NB192

II تیپ

NB192

Product Type

کد محصول

7/8” Feeder Connector
Application: To connect 7/8” feeder cable to equipments
Material: Silver-plated Bronze

 اینچ7/8 بست فیدر
 اینچ بر روی لدر یا دکل7/8  جهت آرایش و محکم نمودن کابل فیدر:کاربرد
ABS  و قسمت پالستیکی از جنس پلی کربنات یاStainless Steel  قسمت فلزی از:جنس
Part No.

نوع محصول

Circular

NB196

بست تكی حلقوی

NB196

Single

NB199

بست تکی

NB199

Dual

NB197

بست دو تایی

NB197

NB198

بست سه تایی

NB198

Product Type

كانكتور عدسی
NB172 :کد محصول
 میلیمتر0/6  و0/4  جهت مفصل بندی سیم های مسی با قطر:کاربرد
 قطعات پالستیکی از جنس پلی کربنات و تیغه کانکتور از جنس فسفر برنز با پوشش:جنس
نقره
UY Connector
Part No.: NB172
Application: To splice copper cables
Material: Plastic parts are made from Poly-Carbonate & Pin is made
from silver-plated Phosphorus Bronze

سیلنت باكس
NB171 :کد محصول
 زوجی در زیر کافو و محیط های10  زوجی و25  جهت آب بندی کانکتور ماژول:کاربرد
مرطوب
 مواد پالستیک از پلی پروپلین:جنس
Sealant Box
Part No.: NB171
Application: To be used as a moisture barrier for “Splicing module”
Material: Poly-Porplin
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Triplet

کد محصول

7/8” Feeder Clamp
Application: To arrange & hold 7/8” feeder cables
Material:
• Metal parts: Stainless Steel
• Plastic parts: Poly-Carbonate or ABS

کیت گراند
NB430 :کد محصول
 برای اتصال مطمئن غالف فیدر آنتن به زمین:کاربرد
 و لوله از جنس مسStainless Steel  گیره کابل از جنس:جنس
Grounding Kit
Part No.: NB430
Application: To connect feeder cable to earth system
Meterial: Stainless Steel & Copper
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Nik Boresh Company Ltd. was established in 1988 and has been operating under registry
number 75618 since 1988. Nik Boresh’s purpose and mission has been and continues to be to
eliminate the country’s dependence from foreign production.
During the early stages of its endeavors, the company initially produced aerial network
equipments such as steel posts, and its other related accessories. Given the ever growing telecom
industry and the increasing demand for new and innovative Telecommunication products, and
to no longer be dependent on foreign producers in this sector, Nik Boresh set out on the path of
producing similar foreign products, such as a variety of Telecommunication Racks, Cabinet Racks
(19 & 21 inch), cable networks and central equipment rooms’ MDF Terminals, Splicing modules,
Coaxial connectors, BNC connectors, RF connectors for feeder cables, Protection components,
Indoor & Outdoor Distribution boxes, as well as Ladder & Structural equipment and accessories.
In order to accomplish this task and excel on this path, Nik Boresh set out to further
develop and expand by engaging in making various halls and shops involved in series milling,
heavy presses, plating, painting, die-casting, welding, blacksmith, tooling, manufacturing halls,
installing machinery, as well as advanced equipments such as CNC welding, CNC bending,
CNC punch machines, in order to enable itself to produce and provide competitive products
(compared to foreign products) with acceptable precision and quality. Currently Nik Boresh is
producing in the neighborhood of 180 different products with outstanding quality in accordance
with international standards and technical specifications set out by the Telecommunication
Company of Iran (TCI). The majority of these products are being purchased and utilized by the
Telecommunication Company of Iran, and it’s affiliated Companies in various provinces as well
as various other organizations such as Ministry of Oil, Ministry of Energy, Various Municipal &
City halls, Iran railways, and also a host of Foreign telecommunication contractor companies.
In order to continuously upgrade its products and obtain customer satisfaction and ensure
its capability to keep pace with the ever advancing telecom industry around the world in terms
of production improvement and the introduction of in demand new innovative products,
Nik Boresh has consistently dedicated itself to the establishment of facilities in relation to
Educational fields, Research and Development, Engineering and Design, Production planning
and control, as well as Electronics, Chemical and Mechanical laboratories, Quality Control and
guarantee, and subsequently has been successful in the acquisition of ISO 9001 through the
TÜV-NORD international agency in 2005.
To familiarize yourself and view new products and full details, please visit www.nbtele.com.

