
Manual Especificação

• Compacto 
• Fácil instalação
• Conexão IDC com gel
• Resistente à água
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CONECTA FIOS 
EXTERNOS E INTERNOS

ATÉ 4 PARES

FACILIDADE E VELOCIDADE

VERSATILIDADE NA APLICAÇÃO

COMPACTO E RESISTENTE

Através dos terminaais de engate rápido - IDC (conexão de 
FE ou FI sem a decapagem do isolamento do condutor de 
0,40 a 1,00 mm de diâmetro).

Basta introduzir os condutores e pressionar a tampa superior 
com o auxilio de um alicate universal. 

Com dimensional reduzido e fabricado em policarbonato, 
impregnado com gel selante a base de silicone para 
proteção dos contatos contra umidade.

Permite a conexão de até 4 pares no mesmo conector, 
possibilitando a “multiplagem” do par com extrema 
facilidade e segurança.

Permite a conexão dos fios em linha ou em topo.

CARACTERÍSTICAS:

Desenvolvido para interligação de Fios 
Externos externa (FE) a rede Interna (FI).

Fabricado com materiais resistentes à 
corrosão, envelhecimento e proteção 
contra os raios ultravioleta (UV).

www.quadrac.com.br

Conexão IDC (Insulation Displacement Connection) - Tipo de conexão 
de fio isolado em dispositivo de contato fixo, que caracteriza-se pelo 
deslocamento do isolante e compressão do condutor.
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CONECTOR DE FIOS - Q2
(FExFE, FIxFI e FExFI)

LINHA METÁLICA

F-030 - Conector de Fios - Q2 - Revisão 01 - 29/01/2018.

Dimensões (mm):



Manual Specification

• Compact 
• Easy installation
• IDC contacts with gel
• Waterproof
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CONNECT EXTERNAL 
AND INTERNAL WIRE

UP TO 4 PAIRS

FACILITY AND SPEED

VERSATILITY IN APPLICATION

COMPACT AND RESISTANT

Through the quick coupling terminals - IDC (connection of FE 
or FI without the pickling of conductor insulation from 0.40 to 
1.00 mm in diameter).

Simply insert the conductors and press the top cap with the 
aid of universal pliers.

With design extremely low and made of polycarbonate.

It allows the connection of up to 4 pairs in the same 
connector, allowing the "multiplication" of the pair with 
extreme ease and security.

Gel Connectors for dry cables and dry connectors for gel 
cables.

CHARACTERISTICS:

Developed for the interconnection of 
External Wire (FE) to the Internal 
network (FI).

Made from materials resistant to 
corrosion, aging and protection from 
ultraviolet (UV) rays.

www.quadrac.com.br

Insulation Displacement Connection (IDC) - A type of insulated 
connection in a fixed contact device, which is characterized by 
insulation displacement and driver compression.
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CONNECTOR OF WIRE - Q2
 (FExFE, FIxFI and FExFI)

METAL LINE 

F-030 - Connector of Wire - Q2 - Revision 01 - 29/01/2018.

Dimensions (mm):


