
MANUAL DE MONTAGEM

CTO 16 FO - SLIM



ETK-CTO16FO SLIM  

A CTOQ 16FO-SLIM é uma Caixa Terminação Óptica para redes de acesso,
desenvolvida especialmente para o mercado FTTX que possibilita a acomo-
dação e proteção de até 72 emendas ópticas entre cabos de distribuição e 
de rede de acesso constituída por drops ópticos.
Possui sistema de fechamento mecânico de fácil manuseio com travas e bor-
racha selante que promove total proteção contra umidade e poeira.
    Com uma bandeja de saída para drop óptico suportando splitter para 
para 8 ou 16 assinantes permitindo a aplicação de 1 cabo em sangria e mais 
dois cabos derivados totalizando 4 aberturas para aplicação de cabos com 
diâmetros de 6 a 14mm.
Acomoda ao menos 3 splitters PLC uma reserva de tubo loose de 1.75mts.
Dispositivos de encaixe para acoplamento do Suporte Dielétrico de Reserva 
Técnica fornecido separadamente.

Acompanha:

– Corpo da CTO 

– Trava bi-partida no cabo de entrada 

– Guarnição do cabo de entrada

– Cordão de Segurança

– Protetor de emenda 

– Braçadeira metálica 

– Braçadeira T-18R 

– Parafuso central da bandeja 

– Parafuso da trava bi-partida
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KIT PARA MONTAGEM DA CAIXA

Item 1 - Guarnição do cabo de entrada.

Usado para impedir a entrada de respingos d’agua, poeira, maresia e 

insetos. (GRAU DE PROTEÇÃO IP 55)

Item 2 - Trava bi-partida do cabo de entrada

Item 3 - Protetor de Emenda

Item 4 - Braçadeiras metálicas

Item 5 - Parafuso Central Bandeja

Item 6 - Parafusos da trava bi-partida

Item 7 - Cordão de segurança

Braçadeiras metálicas
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2.1 - Com cuidado, retire as bandejas de 
conexão e fusão da CTO envergando le-
vemente a bandeja inferior para retirada 
da mesma na dobradiça para a instala-
ção do splitter (Caso a caixa não venha com o 

Splitter previamente instalado).

2.4 - Se preferir retire os trava-drops para 
melhor manuseio na fixação do cabo.

2.5 - Fixe os elementos de tração na 
mesma haste por meio de parafuso 
arruelado localizado logo a frente, ali-
nhado com o elemento de tração

2.6 - Separare o tubo loose no qual a 
fibra a ser utilizada está contida, corte-o 
no meio para diferenciá-lo e facilitar a 
acomodação dos outros tubos.

2.2 - Introduza as quatro (4) braçadei-
ras de fixação dos cabos de entrada na 
haste plástica junto as respectivas entra-
das a serem utilizadas, abertura central 
oblongo para cabos em sangria e aber-
turas laterais para ponta de cabo.

2.3 - Em seguida introduza o(s) cabo(s) 
na sua abertura e parafuse a braçadeira 
de modo a fixar os cabos pela capa.

2 – Instalação de cabos, fusão e emenda do splitter na CTO SLIM

1 -Diâmetro do cabo principal

1.1 - Para que fechamento da CTO 
tenha o bloqueio adequado, existe 
limitação nos diâmetros dos cabos. 
6mm >< 14 mm .



2.7 - Enrole os tubos loose que restaram 
de forma que eles não sofram dobras 
agudas, e fixe-os na base da CTO (Sob as 
bandejas) com o velcro contido na caixa.

3.1 - As bandejas possibilitam três po-
sições de acomodações de splitter, po-
dendo usar splitters de 1/2, 1/4, 1/8  e  
1/16, sendo duas na bandeja de conexão 
e uma na bandeja de fusão. Neste manual 
colocaremos a acomodação mais indica-
da. Introduza os adaptadores (acopla-
dores ou alinhadores) nos respectivos 
orifícios de fixação de modo que suas 
travas metálicas fiquem ocultas do lado 
de dentro da bandeja.

3.3 - Fixe primeiramente o splitter no 
lugar indicado

2.8 - Dê uma pequena volta com o tubo 
loose escolhido junto aos enrrolados 
na reserva abaixo das bandejas para 
uma melhor introdução em diagonal na 
bandeja de fusão. Aplique a bandeja de 
fusão na caixa onde o tuboloose será fi-
xado.

2.9 - Marque o tubo loose onde será fixa-
do na bandeja ê decape, limpe a geléia 
das fibras ê fixe o tubo loose  o com a  
braçadeira plástica contida na no kit.

2.10 - Enrole as fibras a serem fusiona-

3 - Instalação do Splitter e Adapta-
dores (acopladores/alinhadores)

das na bandeja no local indicado ê enca-
minhe para o organizador de emendas 
(Cada organizador suporta até 12 fusões, 
são 6 pares de tubetes um sobreposto 
ao outro). 

3.2 - Aplique a bandeja de conexão na 
caixa na qual onde os Adaptadores ê Split-
ter(s) estejam préviamente instalados.



3.5 - As entradas e as saídas podem ficar 
dispostas tanto a direita quanto a esquer-
da, pois as bandejas são simétricas. A fi-
bra de entrada (fibra IN) passa pela lateral 
da bandeja de conexão indo direto para a 
bandeja de fusão pelo encaminhador

3.6 - Fazendo sua reserva para então enca-
minhar para o organizador de emenda óptica.

4.1 - Com o auxilio de um estilete, faça 
um corte na borracha criando um orifí-
cio com o tamanho aproximado do diâ-
metro do cabo, de forma que não fique 
muito grande e assim facilite a entrada 
de insetos

4.2 - Nos casos de cabos em sangria 
onde será utilizada a abertura oblonga, 
feito o orifício vazado, faça um corte 
lateral na peça de forma que quando 
aplicado no cabo,esta possa envolver o 
cabo óptico, já nos casos de cabos de-
rivados onde é indicado utilizar as aber-
turas laterais, somente o orifício é o sufi-
ciente para a entrada de ponta de cabo.

4.3 - Introduza o elemento de vedação 
emborrachada, envolvendo os cabos 
de entrada na base de entrada da caixa
     

3.7 - As fibras de saída fazem a reserva 
logo abaixo de onde é acomodado o PLC 
do splitter subindo pela lateral do lado 
escolhido até se acoplarem nos adapta-
dores, evitando curvas agudas.

4 - Bloqueio dos cabos de entrada



5.1 - Introduza o drop já pré conectori-
zado e meça a distancia adequada para 
que seja
introduzido no dispositivo de travamento 
ê o gromet 

5.2 - Retire o gromet de vedação da 
base da caixa e encaixe o drop na dis-
tancia medida 

5.2 - Então acomode o gromet com o 
drop em seu local de descanso simul-
taneamente com os trava-drop alinhado 
com o gromet

4.4 - Aplique o conjunto de travamento 
bipartido envolvendo os cabos e intro-
duza-o na base da caixa de modo a en-
caixar no conjunto de vedação embor-
rachada

4.4 - Coloque os parafusos ê aperte em-
purrando a borracha com o conjunto de 
travamento bipartido (ITEM6) neste mo-
mento verifique q as cabeças de para-
fuso ficam totalmente expostas do lado 
de fora da caixa facilitando até mesmo 
a utilização da chave de boca

Feche a caixa tendo a certeza que 
todas as travas estão muito bem en-
caixadas

5 – Instalação do cabo Drop






