
  FICHA TÉCNICA

DGO 

CARACTERÍSTICAS

Realiza a acomodação, terminações espelhamentos 
de cabos ópticos em interconexões (ambiente in-
terno) e armários Indoor para distribuição de redes 
GPON.

Capacidade de 48 a 144 �bras ópticas;
Altura em padrão de 3 a 4 “U” e largura de 19” ou 23” (483 mm entre furos);
Profundidade de 270 mm a 427 mm;
- Deve possuir estrutura em per�s e chapas de aço ou alumínio livre de cantos cortantes com 
acabamento em Pintura eletrostática na cor Cinza - RAL 7035 e ou Bege RAL 7032, em aços 
SAE 1008;
- Deve ser resistente e protegido contra corrosão, para as condições especi�cadas de uso em 
ambientes internos (TIA-569-B).
- De 04 a 12 slots a serem preenchidos com módulo padrão Euro card, com cassete para emen-
da de Fibra Optica através de Fusão para 12 Fibras com dispositivos para �xação de tubetes 
termocontrátil de proteção de emenda por fusão.
- Fixação dos módulos através de pinos de pressão.
- Deve possuir sistema de corrediça para a abertura da gaveta de acomodação dos tubo loose;  
�xador para os tubos de �bra do cabo
- Deve possuir 12 adaptadores e 12 Pigtails em cada modulo (removíveis tipo SC-APC, E2000-
APC e LC-APC, diâmetro 0.9mm de 1,5 m de comprimento;
- Deve possuir os acessórios para a acomodação de 48 a 144 emendas, como: tubo espiral no 
comprimento ideal, abraçadeiras plásticas, porcas gaiola com parafusos M5X15 em aço bi cro-
matizado , de 48 a 144 Tubetes de proteção de emenda 45mm, etiquetas, etc.;
- Guia de Rota no painel frontal em acrílico transparente;
- Deve possuir materiais poliméricos auto extinguíveis, categoria V0 de acordo com a UL94;
- Deve possuir etiquetas ou cartões para identi�cação na parte frontal



IDENTIFICAÇÃO

- Identi�cação do nome ou marca, modelo do fabricante e lote na parte frontal direita;
- “Deve possuir o triângulo em amarelo de perigo radiação de laser invisível. 

CERTIFICAÇÃO ANATEL

Os conectores ópticos, pig-tails e cordões ópticos, quando �zerem parte integrante do 
DGO/DIO, devem possuir o Certi�cado de Homologação da ANATEL, devendo estar 
identi�cados no corpo do cordão e no conector. Quando possível, a identi�cação da 
Certi�cação ANATEL dos pig-tails poderá ser realizada em local apropriado na bandeja 
do módulo ou outro local visível e aprovado na homologação;” 


