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GUIA DE CABOS FECHADO
PLÁSTICO 1U

Tipo do
Produto

ACESSÓRIO PARA INFRAESTRUTURA DE
TELECOMUNICAÇÕES

Família do
Produto

FISACESSO

Padrão RoHS Compliant

Aplicações Sistemas de Cabeamento Estruturado, uso interno, para instalação em racks ou
brackets, vertical ou primário, em salas ou armários de distribuição principal; ou
para cabeamento horizontal ou secundário, em salas de telecomunicações
(cross-connect), na função de organização e acomodação de cabos.

Ambiente de Instalação Interno

Ambiente de Operação Interno não agressivo

Compatibilidade Racks 19"

Garantia 12 meses

Vantagem
Confeccionado em termoplástico de alto impacto UL 94 V-0;
Cor preta;
Produto resistente e protegido contra corrosão, para as condições
especificadas de uso em ambientes internos (TIA/EIA - 569);
Apresenta largura de 19", conforme requisitos a norma TIA/EIA-310E;
Identificação frontal do fabricante com ícone;
Possui tampa plástica basculante que abra para cima quanto para baixo;
Garante o perfeito gerenciamento dos cabos, respeitando o raio de
curvatura mínimo determinado pela norma TIA/EIA-568;
Suporta até 24 cabos U/UTP CAT.6 ou CAT.5e.

Características Construtivas

Largura 482mm (19")

Altura
Total: 1U
Útil: 44.4mm

Profundidade
Total: 75mm
Útil: 50mm

Carga Máxima Admissível CAT.5e - (24 cabos)
CAT.6   - (24 cabos)

Material do corpo do
produto

Termoplástico de alto impacto UL 94 V-0



 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA
  1954 - V 8 (04/11/2015)

2 / 2Este informativo é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Industrial S.A. Produtos Elétricos. É
vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como alteração de seu
conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As Imagens
e desenhos são meramente ilustrativas.

Cor Preto

Embalagem  

Tipo de Embalagem Papelão

Quantidade por caixa (gift) 01 peça

Quantidade por caixa
(carton)

15 peças

Lote mínimo 01 carton

Dimensão (LAP) 512 x 70 x 86 mm

Soluções Relacionadas Gerenciamento de cabos e acessórios.

Normas Aplicáveis  

Norma TIA/EIA - 569 C - COMMERCIAL BUILDING STANDARD FOR TELECOMMUNICATIONS
PATHWAYS AND SPACES

TIA/EIA - 310 E - CABINETS, RACKS, PANELS, AND ASSOCIATED EQUIPMENT

Certificações ETL Listed


