DIO MASTER 36FO

Bastidor de Emenda Optico/Distribuidor Interno Optico 19” para 12, 24 e 36FO
Este bastidor foi totalmente projetado e desenvolvido
avaliando os processos de instalação e manutenção,
facilitando assim o manuseio e reduzindo os riscos de
interrupção dos canais ópticos ativos, nos casos de
expansão.
Para instalação em ambiente interno ou armários
outdoor.

Caracteristicas tecnicas
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DIO-01U 19” para 12, 24 e 36 FO com conectores SC-PC/APC, E2000-PC/APC, LC-PC/APC
Trilho destacável e com extensão total da caixa que possibilita visualização total dos componentes
internos.
Suporta até 3 Bandejas de emenda lado a lado com capacidade para 12/24 fusões, facilitando a
instalação e manutenção.
Acomodação de tubo loose, na parte inferior, facilitando a organização.
Painel frontal,maior proteção dos cabos que chegam ao equipamento e proteção contra impurezas nos
adaptadores e conectores,
Painel frontal articulado, permitindo acesso as terminações sem necessidade de mover a bandeja
deslizante
Permite saída lateral para os cordões ópticos
Abas em (L) de fixação para racks de 19" e 23 ".
Número de conexões: 12 a 36 conexões.
Painel de conectores customizados de acordo com o conector (réguas removíveis).
Bege texturizado código 7032 ou Cinza RAL 7035. 0utras cores sob consulta.
Kits de Instalação - abraçadeiras, porcas gaiola, protetor de emenda, parafusos MS, espiral para guia de
tubo loose, caixa de fusão, arruela lisa e de pressão.
Sistema de fixação de cabo na parte traseira do bastidor.
Campo frontal para identificação adesivo ou cartões.
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DIO MASTER 36FO

•
Caracteristicas construtivas
Dimensões:
• Altura: 44,0 mm (1RU)
• Largura: 482,0mm (19”)
• Profundidade: 340,0mm
Material:
Aço SAE 1010
Alumínio
Plásticos UL 94-V0 flame rated
.
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