FICHA TÉCNICA

R02

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO DATA CENTER
DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem com design moderno para prover a concentração, acomodação e a distribuição de ﬁbras
óp�cas. Sua concepção arrojada indica que é o modelo ideal para aplicações onde temos alta concentração de ﬁbras óp�cas,
pois o�miza a ocupação dos espaços no rack de montagem. O modelo DataCenter permite acomodar/terminar até 72 ﬁbras
divididas em 3 módulos de fusão plás�cos ocupando apenas 1U de altura em racks padrão 19” ou 23”. Possibilita a u�lização
tanto de cabos internos ou externos, do �po loose, �ght ou mul�cordão. Sua concepção permite também o uso de conectores
�po MPO para 24 ﬁbras com terminação em conectores �po LC. Permite a u�lização de até 18 adaptadores SC Duplex sem
ﬂange/ LC quadriplex sem ﬂange, ou 36 adaptadores SC Simplex sem ﬂange/ LC Simplex sem ﬂange conforme o modelo
selecionado.
Possui tampa de proteção basculante exclusiva para os adaptadores e para os conectores dos cordões de manobra evitando-se
danos acidentais aos mesmos.

Composição

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,2 mm.
Tampa frontal basculante em plás�co de engenharia.
Bandejas internas em plás�co de engenharia na cor branca.

Pintura

Epóxi pó preto microtexturizado.

Dimensão (mm)

C:483; P:352; H:44,45

Peso bruto (KG)1

3,5

Fornecimento

Caixa metálica com 3 bandejas modulares internas para acomodação de até 24 emendas por
bandeja; gaveta deslizante com corrediça telescópica com abertura de 250mm; entrada de cabos
pela parte traseira; ﬁxação do cabo através de ancoragem na coluna do rack.

Normas aplicáveis

IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105

Garan�a

12 meses

¹ peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails solicitados.
INFORMAÇÃO ADICIONAL
Possibilidade do fornecimento de protetores de emenda, adaptadores e pigtails conforme solicitação.
Produto indicado para Racks Piso e Parede com profundidade mínima de 450mm.
Modelo da bandeja para acomodação de emenda varia de acordo com o adaptador escolhido, SC Duplex/LC Quadriplex ou SC
Simplex/LC Duplex.
ACESSÓRIOS INCLUSOS
• 4 porcas gaiolas
• 4 parafusos M5
• 6 abraçadeiras plás�cas
• 3 tubos espirais transparentes
• Protetor de emenda conforme quan�dade de pigtails solicitados no pedido
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DESENHO TÉCNICO

*vista frontal

*vista lateral

260mm

*vista superior

352mm

475mm

92mm

23mm
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DETALHE ACOMODAÇÃO DO ADAPTADOR MPO
ALOJAMENTO
ADAPTADOR MPO

PARA ADAPTADORES
SC SIMPLEX SEM FLANGE
LC SIMPLEX SEM FLANGE

ALOJAMENTO
ADAPTADOR MPO
PARA ADAPTADORES
SC DUPLEX SEM FLANGE
LC QUADRIPLEX SEM FLANGE

TAMPA SUPERIOR
BANDEJAS PARA
ACOMODAÇÃO DE EMENDA
PAINEL DE ADAPTADORES
ENTRADA DO CABO

PAINEL FRONTAL
BASCULANTE

SUPORTE DE
FIXAÇÃO EM RACK
CORREDIÇA TELESCÓPICA
BANDEJA DESLIZANTE
SAÍDA DE CORDÕES

