comércio de material
eléctrico e telecomunicações

ATI VF
Caixas de telecomunicação
para uso residencial

Caixas ATI VF
para uso residencial
Uma solução adaptada
e flexível
A nova caixa ATI VF vem equipada para lhe oferecer uma elevada flexibilidade e liberdade nas instalações residenciais.
Projectada para uma facilidade de uso, rápida instalação e conforto na utilização, a sua utilização está particularmente
indicada para o uso residencial.
Um conceito que alia a conhecida estética da caixa VF com elevadas prestações técnicas, sempre com a garantia de
um acabamento impecável e de acordo com as normas em vigor.

Vantagens para si:

Características técnicas:

--Composta por painéis modulares e individuais,
que permitem a sua adaptação e flexibilização.

--Disponível em duas dimensões.

--Repartidor com saídas anguladas, de maneira a evitar
o cruzamento de cabos.

--De acordo com o manual ITED 4.ª edição.

--Patch cords Cat.6, planos e de pequenas dimensões,
de modo a permitir ligações fáceis.

--Capacidade de 8 até 16 PC (pares de cobre).

--Fundo fornecido em separado, o que possibilita o
começo dos trabalhos em obra.

--Capacidade de 6 até 12 CC (cabos coaxiais).

--Design baseado na caixa VF da Hager.

--Porta opaca reversível, com ventilação natural por
convecção.

mais vantagens

01

02

03

04

Repartidor PC para ligação
do cabo de entrada (máx. 2
operadores),

Repartidor PC para
ligação dos cabos das
tomadas e interligação
com o painel de entrada
ou a equipamento activo.

Repartidor CATV e MATV de
elevadas prestações e com
saídas anguladas.

Painel frontal com escovas
que permitem a passagem
de cabos para o interior da
caixa.

05

06

07

08

Prateleira que permite a
colocação de componentes
activos no interior da caixa.

Duas caixas de fibra óptica
primária e secundária, para
fixação na platine interior,
permitindo assim separação
entre a entrada e saída.

Cabos patch cords Cat6,
planos e de pequenas
dimensões.

Tomada shucko 230V para
a ligação de componentes
activos no interior da caixa.
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Caixas de telecomunicação

Designação

Características

Kit ATI VF dimensão I

dimensões exteriores:

8PC + 6CC + 2FO

l. 460 x a. 417mm

4908 0500

8PC + 8CC + 2FO

l. 460 x a. 417mm

4908 0510

IP40 - IK07
classe II q de isolamento
cor: branco RAL 9010

Kit ATI VF dimensão II

dimensões exteriores:

8PC + 6CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0600

Fornecimento:
- repartidores para pares de
cobre (PC) e cabos coaxiais
(CC),
- painel com escova,
- prateleira (só na Dim II),
- tomada shucko,
- caixas para F.O.

8PC + 8CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0610

8PC + 12CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0620

Kit ATI VF dimensão II

dimensões exteriores:

16PC + 6CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0630

16PC + 8CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0640

16PC + 12CC + 2FO

l. 460 x a. 542mm

4908 0650

Caixa base para encastrar

dimensões nicho mural:

para Kit ATI dimensão I

l. 440 x a. 400 x p. 125mm

4908 0400

para Kit ATI dimensão II

l. 440 x a. 530 x p. 125mm

4908 0410

Caixas para instalação
encastrada, em material isolante.
Entrada de cabos pela zona
superior, inferior lateral ou fundo.
Porta reversível com ângulo de
abertura de 180º.
O fundo para encastar é
fornecido em separado, sendo
necessário completar a caixa
com o respectivo kit ATI.

De acordo com o manual
ITED 4.ª edição.
Sob consulta, outras
configurações de PC e CC
podem ser executadas

Ref.

Exempo de aplicação com caixas de distribuição VF
4908 0510

Caixa VF
de distribuição
com 2 filas

4908 0650

Caixa ATI VF
dimensão I

Caixa VF
de distribuição
com 3 filas

Caixa ATI VF
dimensão II

Caixa VF
de distribuição
com 18M
de largura
Caixa VF
de distribuição
com 18M
de largura
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