
Bloco permite a visualização da conexão

Durabilidade: ferramenta de conexão não gera atrito 
com os contatos

Ferramenta de conexão padrão de mercado

Proporciona conexão de alta integridade para redes  
de alto desempenho em banda larga

Permite a fixação tanto em bastidor “tipo calha” 
quanto em perfil tubular

Certificado na Anatel sob nº 1622-11-0485

características e benefícios |

normas aplicáveis |

O Bloco Terminal M10B (CP) foi desenvolvido
para aplicações em redes externa e internas  
(Armários e DG’s) para interconexão e terminação  
dos pares de redes de voz e dados. O Bloco Terminal 
M10B (CP) possui tecnologia de conexão de engate 
rápido - IDC, o que agiliza sua instalação, pois não 
necessita da prévia decapagem do isolamento dos  
condutores, proporcionando um sistema totalmente 
versátil de conexão ultra-rápida. Os contatos permitem 
a conexão em condutores com diâmetros que variam 
de 0,40 mm a 0,65 mm acomodando isolamentos 
plásticos de no máximo 1,40mm. São fabricados  
em bronze com tratamento químico de proteção  
contra corrosão, o que confere ao produto elevada 
resistência a intempéries.

A tampa, a base e o passa-fios são injetados em
policarbonato cristal V0, conferindo ao produto
elevada resistência contra deterioração e possuem
característica retardante de chamas.

Pode ser fabricado em cores diferentes (de acordo
com a especificação do cliente) para permitir a
diferenciação entre pares primários e secundários
quando instalados em armários de distribuição do
tipo ARD-AL.

Bloco Terminal M10B – CP – Azul (Primário)
| Foto LR022

Bloco Terminal M10B – CP – Verde (Secundário)
| Foto LR023
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Aplicação

Tipo de Montagem

Nº de pares

Ferramenta de Conexão

Armários de distribuição de rede externa, caixas prediais de rede interna, projetos 
especiais de compactação, redes xDSL e banda larga em geral

Fixação em bastidor “tipo calha” ou tubular com 12,7 mm de diâmetro e passo de 95 mm

10

M10 FC - Sensor

especificações |

Construtivas

Material da base e da tampa

Material dos contatos

Cor

Mecânicas

Dimensões (A x L x P)

Policarbonato Cristal V0

Bronze com tratamento químico

Azul (primário) – Verde (secundário)

38 x 123 x 23 mm

desenho LR007PT

características |
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acessórios |

Ferramenta de Conexão M10FC-
Sensor Possui uma espátula para 
remoção do bloco fixado no bas-
tidor e outra para remoção do fio 
jumper | Foto LR001

Pente de Teste | Foto LR004

Bastidores fabricados em aço 
inoxidável “tipo calha” ou “tubular” 
para fixação de blocos tipo M10
| Foto LR003

Marcador e Isolador 
| Foto LR006

Testador Bipolar (M10TB)
| Foto LR002

Porta etiquetas | Foto LR005

Informações sobre pedido de compra
Código

 3002016159
 
 3002017442

Descrição

Bloco M10B - CP Azul

Bloco M10B - CP Verde
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notas | 


