
  FICHA TÉCNICA

DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO 

CARACTERÍSTICAS

Distribuidor interno óptico padrão 19´´ e destinado 
à emenda e na distribuição de �bras.

A altura do DIO, incluindo o “L” de �xação deve ser inferior a 44,45mm (1,75”) – 43mm, e com 
as tolerâncias adequadas, de forma a permitir a �xação perfeita no plano vertical de furação 
dos bastidores, bem como não oferecer interferência quando aplicadas sobrepostas uma as 
outras;
Capacidades de 12,24 e 36 pigtails ópticos com conector do tipo SC/PC, SC/APC, E2000/PC, 
E2000/APC, LC/PC e LC/APC;
Profundidade máxima de 348 mm para o sub-bastidor ;
Deve possuir estrutura em per�s e chapas de aço ou alumínio livre de cantos cortantes com 
acabamento em pintura eletrostática epóxi na cor cinza - RAL 7035;
Deve possuir sistema de corrediça para a abertura da gaveta;
Deve possuir painel frontal articulada, removível e escamoteável, �xada por imã e tampa su-
perior.
Deve possuir apenas �xador para os tubos loose de �bra no sub-bastidor;
Deve possuir estojo/bandeja de emenda, painel interno �xador para 12,24 e 36 adaptadores;
O estojo para emenda deve possuir 12,24 e 36 dispositivos para �xação individualizada de 
tubetes termocontráteis de proteção de emenda por fusão;
Devem possuir 12,24 e 36 adaptadores (removíveis tipos SC/PC, SC/APC, E2000/APC, 
E2000/PC, LC/APC, LC/PC) instalados com parafusos no painel interno �xador;
Devem possuir os acessórios, como: tubete protetor de emenda, tubo espiral para os tubos 
loose no comprimento ideal, abraçadeiras plásticas, 4 porcas gaiola com 4 parafusos M5X15 
em aço bicromatizado e tabela adesiva ou impressa no painel frontal para identi�cação (nú-
meros e letras);
Devem possuir todos os acessórios para a acomodação das 12,24 e 36 emendas, tais como: 
tubo espiral, abraçadeiras, 12,24 e 36 adaptadores, 12,24 e 36 etiquetas de identi�cação da 
�bra, todos os tubetes protetores de emenda e também os pig-tail de 900 μm com sequên-
cia de cores da NBR 14771/14772na capacidade nominal, etc.
Deve possuir materiais polimérico auto extinguíveis, categoria V0 de acordo com a UL94;
Deve possuir etiquetas, campo impresso ou cartões para identi�cação na parte frontal;
Deve possibilitar o acesso e �xação dos tubos loose pela parte traseira do Sub Bastidor;
Deve permitir o acesso do cordão óptico de manobra e do conector pela parte lateral frontal 
(ambos os lados) do DIO, sem a necessidade de remoção do Sub Bastidor instalado;



IDENTIFICAÇÃO

A bandeja interna do Sub Bastidor deve possuir trilhos que possibilitem o acesso às bandejas de 
emenda e aos adaptadores, possibilitando a instalação e emendas de novos pigtails e manobra 
de cordões ópticos; 
Para o modelo (SAP 0386-0548-1 SUB-BASTIDOR 12 FO BEO-DIO 1 “U” E 19” PIGTAIL SC-PC, 12 
ADAP., STG., PG;) abaixo, o fornecimento deve seguir a seguinte con�guração:
Deve permitir o acesso do cordão óptico de manobra e do conector pela parte traseira do Sub 
bastidor, sem a necessidade de remoção do Sub Bastidor instalado;
A bandeja interna do Sub Bastidor deve possuir trilhos que possibilitem o acesso às bandejas 
de emenda e aos adaptadores, possibilitando a instalação e emendas de novos pigtails e manobra 
de cordões ópticos;
Deve possuir sistema de �xação e acomodação dos cordões na parte interna do Sub Bastidor, 
possibilitando sua gestão e proteção, durante o manuseio;
O Sub Bastidor deve permitir a acomodação e movimentação da sobra de tubos loose do cabo, 
para possibilitar a movimentação da bandeja interna para novas emendas. Esta acomodação 
deve ser realizada em compartimento inferior ao plano dos adaptadores e bandejas, sem que 
inter�ra ou seja dani�cada pela movimentação da bandeja;
O DIO deve ser projetado, de forma a permitir a sua instalação em Bastidores padrão TB e Armá-
rios ou Bastidores com Porta, apresentando as seguintes facilidades para utilização nos diferentes 
bastidores:
Guia de cordões frontal removível, de forma que permita o deslocamento do “L” de �xação; 

Exemplo do detalhe do 
guia de cordões frontal 
removível

Exemplo do avanço do “L” 
de �xação em bastidores

Exemplo do painel frontal com 
puxador e imã e “L” avançado

Após remoção do guia de cordões, o DIO deve permitir o avanço do “L” de �xação para uso 
em Bastidores padrão TB, onde a �xação é realizada no plano do painel frontal.;

Os puxadores devem ser fornecidos somente no produto modelo SAP 0386-0548-1, que 
pode ser utilizado com o “L” de �xação avançado;

Para os demais códigos SAP, o painel frontal deve ser liso e o “L” de �xação deve ser montado 
na parte posterior, após o furo de saída dos cordões



DIMENSIONAL

Capacidade de 12,24 e 36 �bras ópticas;
Altura em padrão de 1 “U” e largura de 19” (aprox. 482 mm) e 465 mm entre furos;
Possibilidade de montagem em bastidores de 19” (482mm) e 23” (584 mm);
Profundidade de até 348 mm ;


