FICHA TÉCNICA

R04

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO FTTA CONNECT
DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para efetuar a distribuição e o gerenciamento das ﬁbras dos cabos óp�cos de
alimentação / entrada com a u�lização ou não de spli�ers. Prove proteção mecânica para as ﬁbras, emendas e disposi�vos
passivos tais como spli�er, pigtail, conector e adaptador. Indicado para instalações prediais com baixa densidade de clientes.
Não necessita de ferramentas especiais para a sua montagem. Possibilita a instalação em painel metálico de até 12 adaptadores
SC sem ﬂange ou 6 adaptadores LC quadriplex ou 6 adaptadores SC duplex.

COMPOSIÇÃO

Base, bandejas e tampa de proteção confeccionadas em plás�co de engenharia na cor branca.
Painel de distribuição confeccionado em aço SAE 1020 com espessura de 0,9mm e com pintura em
pó epóxi bege texturizado RAL 7032

DIMENSÃO (mm)

L:130 A:168 P:60

PESO BRUTO (kg)*

0,22
Caixa plás�ca para acomodação de até 32 fusões com o uso de protetor de emenda 40x1.0mm,
sendo divididas em 4 bandejas internas ar�culadas.
Base com 2 entradas superiores e 2 entradas inferiores para cabos de até 8,5 mm de diâmetro
externo, espaço para ﬁxação de spli�er até 1x16, e acomodação das sobras das ﬁbras.
Tampa de fechamento ﬁxada através de parafuso central.
Abraçadeiras plás�ca para ﬁxação dos cabos e spli�er.
Painel metálico para ﬁxação dos adaptadores óp�cos das saídas conectorizadas.

FORNECIMENTO

GARANTIA

12 meses
tabela 1

*peso bruto não considera a montagem de pigtails, spli�er ou adaptadores óp�cos.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
• A composição do produto é decorrente das opções escolhidas pelo cliente
• O painel metálico permite a ﬁxação de até 12 adaptadores SC sem ﬂange, ou 6 adaptadores LC quadriplex ou 6 adaptadores
SC duplex
• Os adaptadores são deﬁnidos de acordo com a opção escolhida pelo cliente

12 adaptadores SC sem ﬂange

6 adaptadores LC quadriplex

OPCIONAIS
• Spli�er conectorizado e adaptadores óp�cos
• Pigtail e adaptadores óp�cos
ACESSÓRIOS INCLUSOS
• 4 parafusos 3,9x32
• 4 buchas S6
• 8 abraçadeiras plás�cas
• 1 cartela de iden�ﬁcação das ﬁbras
• Manual de instrução

6 adaptadores SC duplex

FICHA TÉCNICA

R04

DESENHO TÉCNICO
*vista lateral

*vista traseira

60

60

*vista frontal

20

168

*vista superior

TAMPA
130

*dimensões em mm

BANDEJA PARA FUSÃO

PAINEL DE ADAPTADORES

PONTO DE ANCORAGEM

ACOMODAÇÃO DE SPLITTER
BASE

