Soluções para os seus projetos de
infraestrutura em telecomunicações
DADOS TÉCNICOS

SE4053
DGO720 – DISTRIBUIDOR GERAL ÓPTICO 15” 40U PARA ATÉ 720
FIBRAS (ACOMODAÇÃO CABOS LATERAL)
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Distribuidor Geral Óptico é destinado a acomodação de sub-bastidores de emenda e distribuição óptica, o
que permite a instalação de até 10 sub-bastidores com capacidade de até 72 fibras cada.

CONSTRUÇÃO MECÂNICA
A estrutura é confeccionada em chapas de aço carbono laminada a frio com espessuras de 1,5 a 2 mm.
A proteção contra a corrosão consiste em zincagem eletrolítica ou aplicação de pintura eletrostática a pó a base
de poliéster (80-100 µm) aplicada ao conjunto antes do processo de montagem do mesmo.
O processo de soldagem é o MIG, o que permite maior controle do processo.
A cor padrão é o RAL 7035 texturizado.

USO
Destinado a emenda e a distribuição de cabos fibras ópticas em sistemas de telecomunicações.

ILUSTRAÇÃO

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
Medidas: Altura Útil: 40U / Altura: 2200mm / Largura: 600mm / Prof.: 300mm
 Tampas laterais em aço de fácil instalação e remoção.
 Porta frontal com fácil remoção e com sistema de fechadura escamoteável.
 Guias nas laterais para acomodação dos cordões ópticos.
 Organizadores laterais para os cabos e cordões ópticos.
 Dispõe de furação na parte superior para permitir a fixação de esteira de
descida de cabos
 O plano fixação dos equipamentos dispõe de furação para porca gaiola no
padrão wide spacing, se destina a instalação de equipamentos padrão 15”

 Dispõe de pés ajustáveis para permitir o nivelamento
 O Conjunto de chumbadores de nylon de ¼” para a fixação no piso acompanha
o bastidor.

Guias laterais
acomodação cordões

Organizadores
laterais cordões
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