DIO FIT AC

R00

APLICAÇÃO
Bastidor padrão 19" para alta concentração de cabos, desenvolvidos para gerenciar redes de cambeamento estruturado,
fazendo a organização, distribuição e acomodação das fusões ópticas. Equipamento modular, com capacidade de até 144
fibras, sendo as mesmas distribuídas em gavetas deslizantes.
DESCRIÇÃO
Ÿ Atendem os requisitos das normas IEC60297-3-100 e IEC60297-3-105
Ÿ Estrutura confeccionada em aço SAE 1010
Ÿ Possui gavetas deslizantes que acomodam a fusões e fazem a distribuição das fibras ópticas. As mesmas possuem

abertura suficiente para ter acesso as bandejas de fusões através da parte frontal do DGO
Ÿ Cada gaveta possui 02 suportes adaptadores com capacidade para 12 posições cada. Os mesmos são injetados em

plástico ABS, com uma inclinação de 25°, para facilitar a curvatura dos cabos e pigtails
Ÿ As gavetas deslizantes são fornecidas com bandejas injetadas em plástico ABS onde são acomodados as emendas
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

ópticas. Cada bandeja possui 12 fibras de capacidade máxima para acomodação das emendas
Possui guias cabos plásticos nas laterais das gavetas deslizantes, afim de evitar danos aos cordões ópticos na saída do
DGO;
Possui suporte regulável para fixação em gabinetes 19" e 23'';
Possui porta moldurada em aço e com visor central em acrílico. O sistema basculante de abertura da porta permite um
fácil acesso às bandejas deslizantes. O fechamento da porta frontal é feito através de fechos rápidos;
Possui caderneta para anotação e identificação da utilização das fibras na parte traseira da porta frontal;
Possui tampa superior e inferior removíveis, sendo as mesmas fixadas na estrutura através de parafusos;
A entrada de cabos é feita pela parte traseira do equipamento, sendo que o produto possui sistema de guias do tubo de
transporte, de maneira a não danificar o mesmo quando há movimentação da bandeja;
Fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente;
Acompanha manual de instrução;
Pintura epóxi pó Bege (RAL 7032) ou Preto micro texturizado.
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