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CEIP - CAIXA EMENDA INTERNA DE
PAREDE - 96 FIBRAS

Tipo do Produto Distribuidor Interno Óptico

Família do
Produto

FBS - Furukawa Broadband System

Descrição Acessório responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas de fusão
entre o cabo óptico de entrada e saída. Aplicação em redes internas prediais.
Apresenta as seguintes características principais:

Permite utilização de splitters ópticos (interior das bandejas);
Capacidade de acomodação de até 96 emendas diretas sendo 12
emendas ópticas por bandeja articulada;
Quando utilizadas 02 bandejas dedicadas para splitters - capacidade de
acomodação para 72 emendas;
Possibilita a instalação e acomodação de 02 cabos de rede externa de até
10mm de diâmetro e 03 cabos riser de rede interna de 10 mm de diâmetro.

 

Aplicações  

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Não Agressivo

Garantia 12 meses

Vantagem
Pode ser instalado em qualquer superfície vertical plana;
Feito em aço e componentes internos modulares em plástico;
Acomodam as reservas de fibras ópticas, até 1,5m;
Possui guia de fibras através de raios de curvatura adequadas
proporcionando ótima performance da fibra óptica (fibras tipo G-652 ou
G-657);
Permite acomodação de protetores com as dimensões de: largura entre 3,0
mm e 3,8 mm; altura entre 3,0 mm e 6,5 mm; comprimento de até 60 mm (*
protetores com mais de 4mm de altura reduzem a capacidade da caixa em
cinqüenta por cento);
Permite ancoragem individual de cabos de saída.

Características Construtivas  

Altura 305 mm

Largura 185 mm

Profundidade 90 mm

Cor Cinza claro



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
  2234 - V 3 (25/05/2011)

2 / 2Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm. É vedada a sua
reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu conteúdo ou
contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens e desenhos
são meramente ilustrativas.

Segurança Fecho triângulo 

Nível de proteção IEC 60529 IP41

Quantidade de posições
96 emendas ópticas*
08 bandejas de emendas

* - 12 posições para emendas ópticas por fusão ou mecânica (por 01 bandeja);
   - 72 emendas quando duas bandejas são dedicadas para splitters. 

Material do corpo do
produto

Estrutura: Aço carbono
Módulos internos: Material termoplástico de alta resistência

Acessórios Inclusos
04 parafusos auto-atarraxantes tamanho 3,5 x 19 mm (aço zincado);
04 buchas plásticas S5 x 25 mm;
10 abraçadeiras plásticas;
Guia de instrução;
Etiqueta auto-adesiva 23 x 18 cm para identificação das fibras.

Soluções Relacionadas FTTX, Governo, Operadoras de Telecomunicação e TV a cabo, clientes corporativos
com plantas comerciais ou industrias 

Normas e Certificações  


