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FORNECIMENTO PADRÃO
Módulo básico e kit óptico para montagem.

ESTRUTURA BÁSICA
Confeccionado em aço SAE 1010, com espessura de 1,2mm, acomoda e 
protege as emendas ópticas de transição entre o cabo óptico e as extensões 
ópticas (pig-tails).

KIT ÓPTICO
•     2 abraçadeiras grandes
•     2 abraçadeira pequenas
•     1 tubete plástico
•     10cm de fita alta fusão

INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO
Acessório utilizado para distribuição, terminação  e identificação de fibras 
ópticas. Compatível com qualquer tipo de conector. Fixação em trilho DIN.

CARACTERÍSTICAS
Desenvolvido especialmente para instalação em triho DIN TS 35
Acesso interno simples, sem necessidade de ferramentas especiais
 Uso aconselhável em sistemas de baixa densidade de cabos
Fornecimento padrão acomoda até 6 fibras, mas pode ser fornecido 
também com régua para até 8 fibras
Pode ser fornecido com as fibras, conectores, adaptadores  e protetores de 
emenda, quando solicitado
Pintura epóxi texturizada (Preto ou Bege)
Grau de proteção (IP 51 ).



KIT DE FIXAÇÃO
Modo de fixação com suporte para trilho DIN TS 35, que permite sua 
movimentação perpendicular a parede, possibilitando rápido acesso ao 
painel frontal do distribuidor. Medidas: 140x170x45mm.

PREPARAÇÃO DO CABO

Decapar o cabo com 1,2 metros da extremidade e cortar o tubo loose a 25 
cm da capa do cabo.

Passar um fita de alta fusão sobre a capa e o Kevlar para dar reforço ao cabo.

CABO ÓPTICO

1,20m

TUBO LOOSE

25cm

FIBRAS ÓPTICAS
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PRODUTOS RELACIONADOS
Distribuidor Óptico DIO Telecom
Distribuidor Óptico DIO FTTA
Distribuidor Óptico DIO Easy FIT

Fixar o cabo na caixa - Passar braçadeira plástica sobre a fita alta fusão para 
melhor fixação do cabo.

Acomodar as fibras na bandeja, respeitando o seu sentido e observando a 
curvatura máxima tolerável.
Fechar a caixa com cuidado. Não forçar muito no aperto para não espanar a 
rosca


