
FICHA TÉCNICA R01

DIO FIT MPO

DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para distribuição, acomodação e proteção de fibras ópticas. Utilizado em 
sistemas de cabeamento estruturado, pode ser instalado em Racks padrão 19" ou 23", apenas rotacionando a orelha de fixação. 
Permite organizar o cabeamento óptico de forma segura, com fácil acesso às conexões e às emendas devidos a gaveta 
deslizante. Frente basculante com travamento magnético e painel frontal que permite a fixação de adaptadores SC, LC Duplex 
ou ST ou de cassetes MPO. Acomoda até 48 emendas em duas bandejas sobrepostas e articuladas, ocupando apenas 1U de 
altura. Facilita a instalação e fornece maior confiabilidade ao cabeamento da rede.

Composição

Pintura

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2mm
Tampa frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm
Painel de adaptadores em aço carbono SAE 1010 com espessura de 0,9mm
Bandejas internas em plástico de engenharia na cor branca

Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032

Dimensão (mm)

Peso bruto (Kg) ¹ 5,1

Fornecimento

C:440; P:343; H:44 (1U)

Normas aplicáveis IEC 60297-3-100 | IEC 60297-3-105

Garantia 12 meses

Caixa metálica com 2 bandejas internas para acomodação de até 24 emendas por bandeja; Gaveta 
deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; Entrada de cabos de até Ø10mm pela 
parte traseira ou lateral do produto, fixação em Racks através de porca gaiola; Suporte lateral para 
auxiliar a entrada de cabos

Cabos internos ou externos do tipo loose, tight ou multicordão com fibras multimodo (MM) ou 
monomodo (SM)

Tipo de cabo

¹ peso bruto varia de acordo com quantidade de adaptadores e pigtails instalados.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ÿ Pode ser fornecido montado com pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).
Ÿ Serigrafia com logotipo personalizada sob encomenda.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ÿ 4 porcas gaiola M5
Ÿ 4 parafusos M5
Ÿ 12 abraçadeiras plásticas
Ÿ 6 tubos de passagem (cânula)
Ÿ 2 orelhas de fixação
Ÿ 2 amarra cabos
Ÿ 8 parafusos M4
Ÿ 1 fita de velcro
Ÿ Cartela de identificação de rota
Ÿ Protetores de emenda conforme quantidade de pigtails solicitados no pedido
Ÿ Manual e instrução

OPCIONAIS
Ÿ Acompanha painel de adaptadores que permite a fixação de até 48 adaptadores LC Duplex ou 24 adaptadores SC ou ST, que 

variam conforme solicitação do cliente.
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*vista frontal *vista lateral

*vista superior

PAINEL PARA ADAPTADORES SC OU LC DUPLEX PAINEL PARA ADAPTADORES ST

TAMPA SUPERIOR

BANDEJA PARA
ACOMODAÇÃO DE EMENDAS 

PASSAGEM GUIA CABO

SUPORTE DE ADAPTADORES

ORELHA DE FIXAÇÃO

AMARRA CABOS

TAMPA BASCULANTE

CORREDIÇA TELESCÓPICA 

FITA VELCRO

*dimensões em mm


