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Passivos

Modelos disponíveis
Part Number Descrição

DIO24-A Distribuidor Interno optico 1U com 24 adaptadores SC/APC

DIO24-U

DIO48-A

DIO48-U

Distribuidor Interno optico 1U com 24 adaptadores SC/UPC

Distribuidor Interno optico 2U com 48 adaptadores SC/APC

Distribuidor Interno optico 2U com 48 adaptadores SC/UPC

Características

O distribuidor interno óptico, ou simplesmente DIO, é utilizado em sistemas de cabeamento 
estruturado para instalações em rack de 19’’. Permite organizar e armazenar o cabeamento 
óptico de forma segura, com módulos de encaixe rápidos e gaveta deslizante. É projetado para 
facilitar a instalação e fornecer maior confiabilidade ao cabeamento da rede.

Aplicações
• Distribuição de sinais ópticos

• Sistemas FTTx

• Redes PON

• Redes de Telecomunicações

• Redes locais (LANs)

• Datacenters

• Redes de longa distância (WANs)

• CATV

Especificações técnicas
Dimensões

o 24 adaptadores: 48(C) x 38(A) x 25 (L) mm 

o 48 adaptadores: 48(C) x 76(A) x 25 (L) mm

• Possui extensões de fibra SM G.657A2 com conectores SC/APC ou SC/UPC

• Mecanismo de travamento: push-pull

• Atende aos requisitos da norma ANSI/TIA/EIA-568-C

• Corpo do equipamento feito de chapa de aço laminado a frio, superfície utiliza a tecnologia de pulverização eletrostática 

• Estrutura em aço SAE 1010 de 1,2mm 

• Painel de distribuição 

• Bandeja para acomodação das emendas

• Protetores de emenda de fusão

• Adaptadores e pig-tails inclusos

• Acabamento: epoxi preto texturizado

• Extensão e adaptadores ópticos fazem parte do produto


