Soluções para os seus projetos de
infraestrutura em telecomunicações
DADOS TÉCNICOS

SE1174-C
BASTIDOR PARA DGO DE CENTRAL TELEFONICA
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O Distribuidor Geral Óptico é destinado a acomodação de sub-bastidores de emenda e distribuição óptica,
disponibilizando 42U de espaço interno útil, o que permite a instalação de até 42 sub-bastidores.
Sua versatilidade reduz o tempo de instalação e prove facilidade do acesso aos módulos.

ILUSTRAÇÃO

CONSTRUÇÃO MECÂNICA
A estrutura é confeccionada em chapas de aço carbono SAE
1020 laminada a frio.
A proteção contra a corrosão consiste em fosfatização e pintura
eletrostática a pó, aplicada a cada peça de aço antes da
montagem do conjunto, o que permite maior controle do
processo.
A cor padrão é RAL 7035 text.

USO
Para acomodação de sub-bastidores de emenda e distribuição
óptica.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS


Medidas: Altura: 2100mm/ Largura: 600mm/ Prof.: 600mm

 As tampas laterais são removíveis através de extração de 8
parafusos M4 que prende na estrutura.
 As travessas existentes nas laterais do bastidor permitem a
modificação dos planos de fixação de equipamentos, permitindo
adequação aos diversos tipos de equipamentos e acessórios.
Vista Traseira

Vista Frontal

 O apoio e nivelamento do bastidor são auxiliados por niveladores com base de borracha, o que confere
estabilidade ao bastidor, mesmo quando se opta pela não fixação do mesmo no piso por meio de
chumbadores (fornecidos com o bastidor).
 O bastidor será fornecido com guias instalados nas laterais traseiras internas que se destinam a
acomodação dos cabos e cordões ópticos que entram e saem do bastidor.

 O acesso ao encaminhamento dos cabos ópticos fica na parte traseira do bastidor e, portanto o bastidor,
ao ser instalado, deverá ter o acesso a parte traseira desobstruída.
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