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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TELECOM

Tipo do
Produto

ACESSÓRIO PARA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES

Família do
Produto

FISACESSO

Padrão RoHS Compliant Jm

Ambiente de Instalação A caixa não deve ser instalada em ambientes expostos a maresia ou
chuva

Ambiente de Operação Interno não agressivo.

Compatibilidade Linha de produtos CDM

Garantia 12 meses

Vantagem O quadro de Distribuição Telecom é composto pelos itens:

CAIXA EMBUTIR COM PORTA - TAMANHO 14"
MODULO TELECOM 8 PORTAS
MODULO DADOS 8 PORTAS - CAT.5E
MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO VERTICAL-4 AMBIENTES

 é confeccionadoCAIXA EMBUTIR COM PORTA - TAMANHO 14":
em aço e acabamento em pintura epóxi na cor branca, de alta
resistência a riscos e a corrosão. Dimensional de 14" (400 x 395
mm). Possui design modular, com tampa removível e porta com
trava. É indicada para uso em ambientes internos (EIA-569) e
instalação de embutir em paredes de alvenaria. Caixa com furação
superior e inferior para instalação com dutos de PVC ou aço.
Suporte para módulos com sistema de encaixe rápido, dispensando
uso de ferramentas. Possui capacidade de acomodação de até 6
módulos;

 

 confeccionado em plástico eMODULO TELECOM 8 PORTAS: 
acabamento na cor preto. Possui sistema de encaixe rápido,
dispensando o uso de ferramentas. Suporta até 4 linhas telefônicas
convencionais. Atende até 8 ambientes (cômodos), com 4 linhas
telefônicas. Suporte a telefonia convencional, ADSL, FAX,
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etc. Possui uma interface RJ-31X para conexão com sistemas de
segurança eletrônica e uma interface RJ-45 para conexão com outro
módulo de telefonia;

 

 confeccionado em plásticoMODULO DADOS 8 PORTAS - CAT.5E:
e acabamento na cor preto. Possui sistema de encaixe rápido,
dispensando o uso de ferramentas. Suporta até 8 portas de dados
RJ-45 Cat.5e. Desenvolvido para sistemas de Cabeamento
Estruturado para tráfego de voz, dados e imagem, segundo
requisitos  da norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Categoria 5e;

 

MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO DE VÍDEO VERTICAL-4
: confeccionado em plástico e acabamento na corAMBIENTES

preto. Possui sistema de encaixe rápido, dispensando o uso de
ferramentas. Conectores do tipo F em disposição vertical. Suporta
até 4 ambientes. Suporte bidirecional (Downstream/Upstream),
permitindo o uso com sistema de Cablemodem. Suporta sistemas de
televisão por satélite analógico/digital.

 

Todos os módulos estão em conformidade com a diretiva RoHS;
Os módulos não vem instalados na caixa. A instalação deve ser feita
conforme projeto;
Os acessórios como patch cords e cabos não são fornecidos junto
com o KIT; 

Largura Caixa - Com moldura: 397,4mm
            Sem moldura: 365,13mm
Módulo Telecom - 164,4 mm
Módulo Dados - 164,4 mm
Módulo CATV - 164,4 mm
 

Altura Caixa - Com moldura: 395 mm
            Sem moldura: 355,6 mm
Módulo Telecom - 75 mm
Módulo Dados - 75 mm
Módulo CATV - 45 mm
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Profundidade Caixa - 100,6 mm
Módulo Telecom - 13,8 mm
Módulo Dados - 13,8 mm
Módulo CATV - 79 mm

Material do corpo do
produto

Caixa - Aço SAE1020
Módulos - Plástico de Alta Resistência

Espessura da Chapa Caixa - 1mm

Cor Caixa - Branco
Módulos - Preto

Acessório Caixa - Parafusos, borrachas de vedação

Tipo de Embalagem Papelão

Quantidade por caixa (gift) 01 peça

Quantidade por caixa
(carton)

01 peça

Dimensão (LAP) 410 x 405 x 135 mm

Soluções Relacionadas Gerenciamento de cabos e acessórios.

Norma ANSI/TIA/EIA-568-C.2

ANSI/TIA-569-D Telecommunications Pathways and Spaces

EIA-ECA-310-E Cabinets, Racks, Panels, and Associated Equipment

Notas *Imagem meramente ilustrativa


