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PATCH PANEL MODULAR LGX

Ambiente de
Instalação

Interno

Ambiente de
Operação

Não Agressivo

Compatibilidade

Racks 19"

Vantagem

Confeccionado em aço;
Acabamento em pintura epóxi de alta resistência a riscos na cor preta;
Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições especificadas de uso em
ambientes internos (ANSI/TIA-569);
Apresenta largura de 19", conforme requisitos da norma EIA/ECA-310E;
Pode ser utilizado com Cassetes LGX do tipo MPO e Placas LGX;
Permite acomodar ao mesmo tempo cabos ópticos e cabos metálicos em um mesmo patch panel;
Modularidade, os mesmos acessórios LGX utilizados nos DIO's B48 e ZDAs 6U/12U, podem ser
utilizados neste produto;
Fornecido com parafusos de fixação;
Compatível com conectores fêmea U/UTP, adaptadores ópticos e tipo F, desde que utilizadas as
placas LGX adequadas;
Fornecido com parafusos de fixação;
Fornecido sem os conectores (descarregado) ou placas LGX.

Altura (mm)

44,45mm (1U)

Largura (mm)

482,6mm (19")

Profundidade (mm)

169 mm

Cor

Preto

Tipo de Pintura

Epóxi pó de alta resistência a riscos

Espessura da Tinta
(mm)

0,1 mm

Espessura de chapa 1,2mm
(mm)
Tipo de Conector

Cassete MPO 12/24F, Placas LGX 6/8/12, Placa LGX 6xRJ45

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. 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.
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Quantidade de
Posições

03 placas LGX

Material do Corpo do Aço carbono / SAE 1006 ou superior
Produto
RoHS

Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de
metais pesados na fabricação dos
produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.

Normas

ANSI/TIA-569-E
EIA/ECA-310-E

Garantia

12 meses

Tipo de Embalagem

Caixa

Quantidade por caixa 01 peça
(gift)
Quantidade por caixa 01 peça
(carton)

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. 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.
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