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FibeRoad™ - Sistema de Gerenciamento de Fibras

Número de 
Catálogo

Descrição Posição

495529 Gerenciamento KM P 1

495785 Suporte de Apoio (2 peças necessárias) 2

495530 Suporte de Bandeja KM 3

Para outras configurações, por favor, contate 
o nosso departamento de vendas.i

1

2

3
Função

O Sistema FibeRoadTM é projetado para atender 
todos os tipos de redes de fibra óptica. Para uso 
em caixas de distribuição, armários de rua ou 
armários de alta capacidade. Permite todas as 
configurações de distribuição de fibra e apresenta 
sistema de empilhamento exclusivo. Ideal para 
redes GPON.

Principais Características de Projeto

 Possibilidade de solução em cascata para 
economia de espaço.

 Compatível com bandejas KM 4 (24 emendas), 
KM 5 (12 SC), KM 6 mini (24 emendas).

 Possibilidade de misturar diferentes bandejas 
em uma caixa.

 Aumento da capacidade modular por 
segmentos. 

 Possibilidade de colocar os separadores longe 
das bandejas.

 Espaço para a colocação de fibras não 
utilizadas.

 Compatível com fibras em bainha secundária 
(0,9 mm).
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CAIXAS E PAINÉIS DE DISTRIBUIÇÃO ÓPTICA02

Número de Catálogo Descrição

85AV.04/0000 Bandeja KM4

85AV.05/0000 Tampa para KM4

Número de Catálogo Descrição

85AV.94/0000F Bandeja KM5 (kit)

495531 Peça de conexão KM5

KM 4 3 x ribbon + splitter KM 4 12 x 0,9 mm KM 4 24 x 0,25 mm

 Permite até 24 emendas.

 Não é necessário medir as fibras antes de emendá-las.

 Permite instalar spliters em separado da emendas.

 Permite diferentes direções de acomodação das fibras.

 Permite utilização de pigtails de 0,9 mm.

 Bandejas articuláveis e empilháveis.

Bandeja KM 4

Bandeja KM 5

 Permite até 24 emendas.

 Aceita 12 adaptadores SC ou LC duplex.

 Local para reserva de pigtails e fibras na 
parte inferior.

 Sistema rápido para montagem dos 
adaptadores sem uso de parafusos.

 Capa para patch cords.

 Canais para roteamento de patch cord.

 Possibilidade de colocar um splitter.

 Permite pigtails de 0,9 mm.

 Permite fibras ribbon.

 Dobrável e empilhável com a ajuda de 
peças de conexão.



39

Número de Catálogo Descrição

495535 Bandeja KM6

495536 Tampa para KM6

Bandeja KM 6

 Permite até 24 emendas.

 Tamanho compacto.

 Aceita splitter.

 Permite pigtails de 0,9 mm.

 Permite fibras ribbon.

 Dobrável e empilhável.

Para outras configurações, por favor, contate 
o nosso departamento de vendas.i


