
FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDOR ÓPTICO DIO IP HÍBRIDO 

R01

DESCRIÇÃO
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para concentração, acomodação, distribuição e transição do cabo IP Híbrido 
separando as partes elétricas e óp�cas na central de servidores. É ideal para aplicação que u�lizem o IP cabo Híbrido da 
Fibracem, como CFTV, hotspots e Power over Ethernet (PoE), pois o�miza e facilita a instalação dos equipamentos u�lizados nas 
transmissões.
Instalado em racks padrão 19”, permite a u�lização de até 16 cabos IP híbridos com 1 fibra.

¹ peso bruto varia de acordo com adaptadores e pigtails instalados

INFORMAÇÃO ADICIONAL:
•    Possibilidade de instalação de protetores de emenda, adaptadores e pigtails conforme solicitação do cliente.
Serigrafia com logo do cliente sob encomenda

ACESSÓRIOS INCLUSOS
•     4 Porcas gaiola M5 bicroma�zada
•     4 parafusos M5
•     32 abraçadeiras plás�cas
•     16 tubos de passagem (cânula)
•     16 tubos termocontráteis
•     1 tubete transparente
•     1 cartela de iden�ficação de rota
•     Protetores de emenda conforme quan�dade de pigtails solicitados no pedido
•     Manual de instrução
DESENHO TÉCNICO

COMPOSIÇÃO

DIMENSÃO (mm)

PINTURA Epóxi pó preto microtexturizado ou bege texturizado RAL7032

PESO BRUTO (kg)¹

FORNECIMENTO

Estrutura externa confeccionada em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,20mm
Painel frontal em aço carbono SAE 1010 com espessura de 1,50mm
Bandejas internas em plás�co de engenharia na cor branca

C:316; P:483; H:44

5,0
   

GARANTIA 12 meses

IEC 60297-3-100 / IEC 60297-3-105NORMAS APLICÁVEIS

Caixa metálica com bandeja plás�ca interna para acomodação de até 16 emendas; painel frontal permite 
até 16 adaptadores SC; gaveta deslizante com corrediça telescópica, facilitando o acesso as fusões e 
conexões; entrada de cabos pela parte frontal do produto; fixação em racks através de porca gaiola; 
suporte lateral para auxiliar a entrada de cabo
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*dimensões em mm

*vista frontal *vista lateral

*vista superior



FICHA TÉCNICA R01

ENTRADA DOS
CABOS IP HÍBRIDOS

BORNES DE ENERGIA

BANDEJA DE TRANSIÇÃO

ANCORAGEM DOS MENSAGEIROS

AMARRA CABOS

ENTRADA DE CORDÕES ÓPTICOS

TAMPA SUPERIOR

SUPORTE DE FIXAÇÃO EM RACK

PAINEL DE ADAPTADORES

BANDEJA DESLIZANTE

ENTRADA DOS CABOS PRINCIPAIS
DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA

BANDEJA PARA 
ACOMODAÇÃO DE EMENDA

TAMPA FRONTAL


