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DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO BX24

Descrição

Bastidor óptico para utilização em sistemas de fusão entre cabos de entradas e pigtails espelhados no
painel frontal de adaptadores.
É constituído por três componentes principais, já inclusos no produto:
BANDEJA - módulo básico que suporta a instalação dos demais componentes, conferindo
proteção às emendas, sobras de fibras, adaptadores e conectores ópticos;
ORDENAL - responsável por acomodar e proteger as emendas ópticas (até 48 protetores de
emenda);
ANCORADORES - conjunto composto por acessórios de fixação dos cabos ópticos de entrada
no DIO.

Ambiente de
Instalação

Interno

Ambiente de
Operação

Não Agressivo

Altura (mm)

44,45 mm (1U)

Largura (mm)

484 mm

Profundidade (mm)

280mm (230mm atrás do rack)

Cor

Preto

Tipo de Cabo

Indicado para cabos tipo tight-buffer ou loose.
Entrada de cabos:
2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com diâmetro até 7.5mm) na parte
traseira;
2 (para cabos com diâmetro até 15mm) ou 4 (para cabos com diâmetro até 7.5mm) na parte
lateral.

Tipo de Fibra

SM, MM

Tipo de Conector

LC Duplex, SC

Tipo de Polimento

UPC (Ultra Physical Contact)
APC (Angled Physical Contact)

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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Material do Corpo do Plástico ABS+PC (Policarbonato/Acrilonitrilo Butadieno Estireno)
UL 94 V-0
Produto
Quantidade de
Posições

24 posições de adaptadores:

Acessórios Inclusos

Módulo Básico:

24 fibras utilizando SC simplex;
48 fibras utilizando LC duplex.

01 protetor de fibras para DIO;
24 protetores de emenda;
01 etiqueta de identificação;
02 fixadores para elemento do cabo;
04 parafusos M5x16mm;
02 parafusos M4x20mm;
02 porcas M4;
06 abraçadeiras plásticas 100mm.

Acessórios
Complementares

Extensão Óptica Conectorizada:
Extensões ópticas
Adaptadores ópticos
*Recomenda-se o uso de extensão 0.9mm
*Itens vendidos separadamente ou adquiridos montados de fábrica

Garantia
Compatibilidade

12 meses

1. Racks ou bastidores de 19";
2. Cordões de 2mm;

Codificação

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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