
DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO FTTA CONNECT

DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para fazer o gerenciamento e fusão das fibras, splitters, cabos ópticos verticais e 
pigtails. Garante a proteção das fibras, junções e dispositivos ópticos. Indicado para instalações prediais de baixa densidade de 
cabos, não requer uso de ferramentas especiais na montagem. Possibilidade de instalação de 12 adaptadores SC sem flange, 6 
adaptadores LC quadriplex ou 6 adaptadores SC duplex em painel metálico.

INFORMAÇÃO ADICIONAL
Ÿ Painel metálico permite instalação de 6 adaptadores SC duplex ou LC quadriplex , que variam conforme solicitação do 

cliente:

FICHA TÉCNICA R03

Composição
Estrutura injetada em plástico de engenharia na cor branca
Painel de distribuição confeccionado em aço SAE 1020 com espessura de 0,9mm

Dimensão (mm)

Peso bruto (Kg) 0,22

Fornecimento

P:168 L:130 H:60

Garantia 12 meses

Caixa plástica com capacidade para acomodação de até 32 fusões (com a utilização de protetor de 
emenda 40x1), sendo divididas em 4 bandejas internas articuladas; possui base com 2 entradas 
superiores e 2 entradas inferiores para cabos de até 8,5 mm e espaço para armazenamento de um 
splitter 1x4 ou um splitter 1x8 e acomodação das sobras de fibras; tampa superior fixada através de 
parafuso central; painel metálico para até quadriplex ou 12 adaptadores SC sem flange, 6 adaptadores LC 
6 adaptadores SC duplex; acompanha kit para fixação na parede

12 adaptadores SC sem flange 6 adaptadores LC quadriplex 6 adaptadores SC duplex

Ÿ Pode ser fornecido montado com splitter conectorizado ou pigtail e adaptadores ópticos (adquiridos separadamente).

ACESSÓRIOS INCLUSOS
Ÿ 2 parafusos 3,9x32
Ÿ 2 buchas S4
Ÿ Manual de instrução
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FICHA TÉCNICA R03

TAMPA

PONTO DE ANCORAGEM

BANDEJA PARA FUSÃO

PAINEL DE ADAPTADORES

BASE

ACOMODAÇÃO DE SPLITTER
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