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PAINEL DE FECHAMENTO LGX
Tipo do
Produto

ACESSÓRIO PARA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES

Família do
Produto

FISACESSO

Padrão RoHS Compliant

Aplicações  

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Interno não agressivo

Compatibilidade Todos os produtos que utilizam o padrão LGX  de dimensional.(*)

(*) LGX - Light Guide Cross-connect: padrozinação de dimensional adotado para acessórios de
cabling (ver dimensões ao longo da especificação). LGX é uma marca registrada da Furukawa
Eletric North América Inc.

Garantia 12 meses

Vantagem
Confeccionado em aço ou plástico;
Cor preta;
Para os produtos conefeccionados em aço, apresenta:

        Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos;

Produto resistente y protegido contra corrosão, para as condições
especificadas de uso em ambientes internos (EIA-569);
Possui customização com inscrição Furukawa;
Fornecido com os pinos de fixação;
Comercializado em kits de 3 placas.

Características Construtivas  

Largura 129,6 mm

Altura 29,2 mm

Material do corpo do
produto

Aço SAE1020

Plástico de alta resistência

Espessura da Chapa 1,2mm

Cor Preto

Tipo da Pintura Epóxi

Para material plástico a pintura não é aplicada
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Espessura da Tinta 80µ

Acessórios Inclusos  

Acessório Pinos de fixação

Embalagem  

Tipo de Embalagem Papelão
 

Quantidade por caixa (gift) 01 kit (03 placas)

Quantidade por caixa
(carton)

36 peças

Lote mínimo 01 Kit

Dimensão (LAP) 150 x 65 x 65 mm

Soluções Relacionadas Gerenciamento de cabos e acessórios.

Normas Aplicáveis  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT


