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 Fundada em 2008, a ETK Indústria e Comércio situada na cidade 

de Extrema, Minas Gerais é uma empresa dedicada ao desenvolvimento 

de novos produtos sempre buscando a fabricação com alta qualidade, 

inspirada em novas tecnologias através de pesquisas constantes no 

mercado de telecomunicações. Nossa satisfação é atender as 

necessidades dos nossos Clientes, gerando assim novas oportunidades 

de negócios.

 Atualmente produzindo os componentes necessários para construção 

e manutenção de Redes de Telecomunicações quer sejam ela ópticas 

ou metálicas.

Continuamos na busca contínua de novas tecnologias à fim de super-

ar a expectativa de nossos clientes. 



Visão
Fornecer produtos de qualidade com custos justos 
á fim de superar às expectativas e necessidades de 
nossos clientes preservando o meio ambiente.

Missão
Desenvolvimento, produção e comercialização de 
soluções em telecomunicações, comprometendo-se 
com a satisfação de nossos clientes, tornando-se a 
nossa força motriz.

Valores
Trabalhar continuamente em busca do aperfeiçoa-
mento, buscando constantemente o conhecimento, 
aprimoramento de nossos processos produtivos e 
tecnológicos com excelência em qualidade.



Cto Slim 16Fo para aplicação em 
rede óptica aérea ventilada, para 
distribuição de cabo drop.

Cto Slim 16Fo

O conjunto de emenda óptica 
SOFS-ETK

CEO Sofs

Supa - Suporte Horizontal Uni-
versal de passagem e Ancor-
agem

SHUPA

A caixa terminal óptica ETK CTOc-
AS8, foi desenvolvida para garantir 
a conectorização da rede óptica 
externa com o assinante.      IP 68

CTO -  CONECTORIZADA



DIO - Distribuidor interno óptico.

DIO ETK

Comercializado pela ETk garante a 
perfeita conexão entre os cordões 
ópticos, resultando em um melhor 
aproveitamento do sinal.

Adaptador Óptico SCPC 

Fabricado em alumínio, com pintu-
ra padrão na cor bege, o terminal 
óptico assinante é aplicável em 
ambiente cliente.

TOA

Aplicação e sustentação de até 2 
cabos ópticos aéreos CFOA, em 
vãos máximos de 200,0 Mts

Suporte Dieletrico



O splitter PLC componente passivo 
de divisão de sinal de luz óptica, 
são fornecidos conectorizados, SC/
APC, SC/UPC, LC/APC e LC/PC.

Splitter

O Pig Tail (SC/APC, SC/UPC, LC/
APC e LC/PC) 

Pig Tail
(Extenção Óptica)

Produto termoplástico altamente 
resistente, parte em aço galva-
nizado a fogo por imersão.

Esticador tipo cunha

Patch Cord SC/APC, SC/UPC, LC/
APC e LC/PC.

Patch Cord
(Cordão de união)



Para fixação mecânica de fios 
telefônicos externos, passagem e 
ancoragem.

Roldanas RP

O Fast Connector permite a con-
exão de fibras ópticas em campo 
sem a necessidade de polimento.

Fast Connector

Suporte de Reserva Técnica (SDRT) 
para aplicação em poste ou cor-
doalhas.

  Suporte Dielétrico
Reserva Técnica

Utilizado na ancoragem, pontos de 
passagem, suspensão ou meio de 
vão de cabos drop metálicos e óp-
ticos.

Suporte Roldana Plastico



Optiloop

Proteção e armazenamento de 
reserva técnica em cordoalha. 

Suporte de BAP

Suporte BAP utilizado para supor-
tar acessórios na posteação.

Cordoalha de Aço

Utilizada como cabo mensageiro 
para rede aérea.

Alça Pré-Formada

Alça Pré-Formadas utilizadas para  
ancoragem em cabos e fios.



Armação 1 x 1 para isolador 72 x 72

Armação Isolador Armação c/ Isolador

Suporte utilizado para ancoragem 
de cabos aéreos.

Esticador Fig.8

Utilizado para ancoragem dos 
dropp’s.

Anel Agfe

Para comodação e a fixação de 
elementos que realizam a an-
coragem e terminação de fios 
telefônicos externos;



Utilizado para travamento da fita 
de aço.

Cruzeta

Utilizado para acomodação de 
reserva técnica.

Esticador Ratinho

Para ancoragem em cabos ópticos 
do tipo CFOA Dielétrico auto sus-
tentado, aplicados em redes aére-
as, com vão de 80,0 m.

Conjunto Isolador Tensão

Proporciona operações de An-
coragem e Isolamento de cabos 
mensageiros / cordoalha de aço, 
que sustentam cabos telefônicos.

Fecho de Aço 



Suporte Dm + Parafuso Pr60 + Rol-
dana Rp2 é utilizado na passagem 
e ancoragem de cabo.

Suporte Tipo DM 
Roldana Plástica

Olhal é utilizado para a susten-
tação de fios, cabos  e ancora-
gens, em poste e derivados.

Olhal Reto

Para isolamento e ancoragem 
de rede aérea.

Isolador Porcelana 72X72

Utilizado para fixação de roldanas 
para fios externos em poste com 
uso de fita de aço inoxidável de 
19mm.

Suporte Tipo DM
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