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ETK-CUNHA PLÁSTICA PARA DROP

Acessório indispensável para o lançamento de cabo óptico (flat), para atendimento aos assi-
nantes na topologia FTTx.

Descrição

Permite a fixação/ancoragem de Drop Óptico Flat Low Friction junto às Roldanas plásticas de 25mm em rede aérea ou anel.
Aplicação

 A Cunha Plástica para Fixação do Drop Óptico AS Compacto Fig. 8 é um conjunto composto por um corpo plástico e gancho 
metálico.
O sistema permite o ajuste do Drop após a introdução do mesmo, que faz eliminar a catenária deixando o Drop retilíneo, 
permitindo a organização dos fios na ocupação da roldana, sendo que o corpo da cunha plástica deve possuir um elemento 
solidário entre o corpo e a cunha.
O ganho metálico possui dimensional que faz travar a alça após o encaixe na roldana (DTC-056).

Características

Termoplástico: 82+/-6mm(L1) x 42+/-3mm(C) x 81 +/- 1,0 mm(L2) e Gancho: Tipo 1 – R= 11 ~15mm.
Características Físicas

O material deverá apresentar acabamento uniforme, livre de trincas, rebarbas e fissuras, ou outras imperfeições que afetem 
sua utilização. O gancho metálico do tipo “S invertido” deve ter acabamento zincado por imersão à quente e suportar 3 im-
ersões no ensaio de Preece.

Acabamento

O esticador plástico apresenta em relevo o nome/marca do fabricante, código de lote ou data de fabricação, sentido da insta-
lação do drop, e logomarca ETK .

Marcação

Termoplástico: Corpo em Polipropileno na cor verde (Referências: Pantone: 376 C; CYMK: C=50, Y=0, M=100, K=0; RGB: 
R=153, G=204, B=51; Web: 99CC33), com aditivo de proteção contra raios UV e intempéries apropriados, e não deve ocorrer 
deslizamento ou deformação com tração inferior a 60 kgf.   Metálico: Gancho metálico “S invertido” em aço 1010/1020, de 
diâmetro 4 mm, e carga de abertura (efeito fusível) mínima de 50 kgf . O sistema de retenção da cunha plástica não deve 
provocar atenuação na região de ancoragem com o drop óptico.
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