
                                                                                                          

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

 DIO COMPACTO R01

APLICAÇÃO

DESCRIÇÃO

 

Acessório óptico 19", utilizado para acomodação, distribuição e fusão de fibras ópticas, 
gerenciando a rede de cabeamento estruturado. Possui capacidade de até 144 fibras, sendo as 
mesmas distribuídas em uma única gaveta deslizante, com o diferencial dos suportes 
adaptadores estarem no painel frontal do DIO e os guias cabos na face inferior da bandeja.

Atendem os requisitos das normas IEC60297-3-100 e IEC60297-3-105;
Estrutura externa, confeccionada em aço carbono SAE 1010;
Possui uma gaveta deslizante, onde são acomodadas as sobras de fibras, fusões e 
adaptadores;
O painel de fixação dos adaptadores fica localizado na frente do DIO, sendo que o DIO de 3U 
possui um berço para acomodação da saída dos cordões; no modelo DIO 1U e DIO 2U esse 
berço é vendido separadamente. 
A gaveta deslizante é fornecida com bandejas injetadas em plástico ABS, onde são 
acomodados as emendas ópticas. Cada bandeja acomoda, no máximo, 12 emendas ópticas;
Possui guias cabos localizados na parte inferior da gaveta deslizante, utilizados para sobras de 
tubos loose;
Possui suporte para fixação em equipamentos 19" e 23'', através de porca gaiola;
Possui puxadores fixados no painel frontal para facilitar a abertura da gaveta deslizante;
Possui tampa superior removível, sendo a mesma fixada na estrutura através de parafusos;
A entrada de cabos é feita pela parte traseira do equipamento, sendo que o produto possui 
sistema de ancoragem do cabo óptico e do elemento de tração do cabo;
Fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pig-tails conforme solicitação do 
cliente;
 Acompanha manual de instrução;
Pintura Epóxi Pó (RAL 7032);

h Ocupação em U Capacidade

44 1U Até 24F SC/ST/E2000
88 2U Até 48F SC/ST/E2000 ou  96F LC Duplex

133 3U Até 72F SC/ST/E2000 ou 144F LC Duplex 

Capacidade
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O Berço para Acomodação 
de Cabos: exclusivo do modelo 3U

Detalhe Guia Cabos
no inferior da Bandeja


