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DIO TK 12 - 72 ou 144FO 
STANDARD

Introdução

A linha Standard de DIOs da Think Technology concedem produtos extremamente funcionais com 
altura de 2 e 4Us. Tem capacidade para acomodar até 144 fibras e 144 conectores ópticos 
distribuídos em 4 bandejas para o modelo de 72FO e 8 bandejas para o modelo de 144FO. Você 
pode iniciar com 12FO e expandir até a sua configuração máxima, de acordo com o modelo.

Estes produtos estão disponíveis para fibras ópticas multimodo e monomodo e ainda possui 
gavetas deslizantes que facilitam a instalação dos cabos ópticos e das extensões ópticas, cordões 
e acomodação dos cabos.

Produto resistentes protegidos contra corrosão, e contam com pintura eletrostática para as 
condições específicas de uso em ambientes internos.
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Ÿ Terminação de cabos ópticos;
Ÿ Redes FTTx.

Aplicação

Especificação Técnica:

PARÂMETROS descrição

Adaptadores compatíveis
SC APC / UPC

LC APC / UPC Duplex

Possibilidade de conexões
De 12 até 72 fibras

Aço SAE 1010 1,5mmTipo de material 

Tinta Pó Eletrostática Epóxi nas cores Cinza RAL7024
e Bege RAL7032

Especificações da pintura 

Entrada de até 2 cabos ASConfiguração de entrada 

Acessórios 

Kit de montagem

Suporta até 4 bandejas de fusão (quantidade de acordo com
o pedido solicitado).

Informações para pedidos:

NOME DO PRODUTO DESCRIÇÃO

Ÿ Suporta até 4 bandejas de fusão;
Ÿ Acomodação de 12 até 72 fibras;
Ÿ Acompanha ferramentas especiais;
Ÿ Modelos com adaptadores APC e UPC.
Ÿ Excelente acabamento;
Ÿ Facilidade no manuseio e manutenção.DIO TK 12-72FO STANDARD

De 12 até 144 fibras

Ÿ Suporta até 8 bandejas de fusão;
Ÿ Acomodação de 12 até 144 fibras;
Ÿ Acompanha ferramentas especiais;
Ÿ Modelos com adaptadores APC e UPC.
Ÿ Excelente acabamento;
Ÿ Facilidade no manuseio e manutenção.DIO TK 12-144FO STANDARD


