
Contatos
São Paulo
Telefone: +55 11 3084-1600
nexans.brazil@nexans.com 

Essential Distribuidor Geral Óptico
Essential DIO 19" 1U 24SC/48LC

Produzido 09/12/16 - http://www.nexans.com.br Página 1 / 3
Todos os desenhos, especificações, tamanhos e dimensões contidas nos documentos técnicos e comerciais da Nexans são somente ilustrativos, e não 
devem ser considerados como representação por parte da Nexans. Dimensões são nominais e, portanto, sujeitas às tolerâncias normais de fabricação 

Ref. Nexans Brasil: N441.R144BK

 

24 Conexões SC•

48 Conexões LC•

1U - 19”•

Fácil instalação•

 

 
Descrição

Aplicação

Capacidade de acomodação de 24 emendas ópticas por bandejas, somando 
um total de 48 emendas por DIO de 1U.

•

É possível a acomodação e terminação de cabos tipo tight buffer ou tubo 
loose.

•

Utilização de trilho telescópio para fácil acesso as bandejas de emenda;•
Painel basculante para acessar a conexão frontal•
Bandejas fabricas em ABS com possibilidade de inversão do sentido de 
abertura

•

Material:                
SAE 1010 – 1,2mm
 

•

Instalação:              
19” ou 23”
 

•

Capacidade:
até 24 tipo SC/E2000/ST•
até 48 tipo LC•
até 3 cassetes MPO•

Entrada de cabos:
lateral ou traseira;•

Pintura:
epóxi-pó texturizada padrão RAL7032(bege) ou em Preto microtexturizado.•

Incluso:

Distribuidor Óptico projetado para acomodar o cabo interno ou externo e 
disponibilizar no painel frontal as conexões em diversos padrões como, LC, SC, 
ST, E2000 e cassetes MPO.

Design
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Painel para acopladores, 2 bandejas de 24 emendas, kit ancoragem do cabo;•

Complementares:
protetor de emenda, pigtail e adaptadores/acopladores.•

Norma aplicavéis:
IEC 60297-3-100•
IEC 60297-3-105•
ANSI/TIA/EIA-310D•

 

Características

Características dimensionais
Unidade de altura 1 U
Largura 19 in
Profundidade 316 mm
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Desenho Técnico
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