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DIO BX 24
Tipo do Produto Distribuidor Interno Óptico

Família do
Produto

TeraLan

Padrão RoHS Compliant

Descrição Bastidor óptico para utilização em sistemas de fusão entre cabos de entradas e
pigtails espelhados no painel frontal de adaptadores.
É constituído por três componentes principais, já inclusos no produto:

  módulo básico que suporta a instalação dos demaisBANDEJA -
componentes, conferindo proteção às emendas, sobras de fibras,
adaptadores e conectores ópticos;

 responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas (atéORDENAL -
48 protetores de emenda);

conjunto composto por acessórios de fixação dos cabosANCORADORES - 
ópticos de entrada no DIO.

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Não Agressivo

Garantia 12 meses

Garantia Estendida 15 ou 25 anos - Em acordo com o programa de Garantia Extendida FCS

Vantagem
Bastidor plástico de emenda e terminação óptica;
Manuseio simples, sem a necessidade de ferramentas especiais;
Produto compacto, resistente e leve onde os adaptadores/conectores
ópticos, bem como, as áreas de emenda óptica e armazenamento do
excesso de fibras, ficam internos ao produto, conferindo maior proteção e
segurança ao sistema;
Apresenta gaveta deslizante que facilita a instalação dos cabos ópticos e
das extensões ópticas (pigtails), permitindo a retirada da bandeja sem retirar
os parafusos do rack facilitando a instalação/manutenção;
Possui capacidade para 48 fibras em 01U com conectores LC;
Possui capacidade para 24 fibras em 01U com conectores SC;
Possui guia de fibras através de raios de curvatura adequados
proporcionando ótima performance da fibra óptica;
Para instalação em racks ou brackets 19";
Possui gaveta para guardar tampas protetoras de conectores ópticos.

Identificação 35260654     DIO BX 24F SM SC-APC - ABNT

Altura 44,45 mm (1U)
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Largura 484 mm

Profundidade 280mm (230mm atrás do rack)

Peso 800g

Cor Preto

Tipo de Conector LC (Duplex) / SC

Tipo de Polimento PC (SPC/UPC) / APC

Tipo de cabo Indicado para cabos tipo ou .tight-buffer  loose
Entrada de cabos:

2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com
diâmetro até 7.5mm) na parte traseira;
2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com
diâmetro até 7.5mm) na parte lateral.

Quantidade de posições 24 posições de adaptadores - SC simplex ou LC duplex

Material do corpo do
produto

ABS+PC (UL 94 V-0)

Acessórios Inclusos
01 protetor de fibras para DIO;
24 protetores de emenda 40mm;
01 etiqueta de identificação;
02 fixadores para elemento do cabo;
04 parafusos M5x16mm;
02 parafusos M4x20mm;
02 porcas M4;
06 abraçadeiras plásticas 100mm.

Acessórios
Complementares

Extensão Óptica Conectorizada 02F

02 adaptadores ópticos simplex ou 01 adaptador óptico duplex;
02 extensões ópticas.

Extensão Óptica Conectorizada 06F

06 adaptadores ópticos simplex ou 03 adaptadores ópticos duplex;
06 extensões ópticas.

*Recomenda-se o uso de extensão 0.9mm

Soluções Relacionadas FTTH, Data Center, Commercial Building, Saúde, Educação, Governamental e
Residencial


