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ETK-CEO-SOFS-BL - 24/72

O Conjunto de Emendas Óptico ETK-CEO-SOFS-BL é utilizado para proteção e acomodação de 
emendas ópticas para transição entre cabos de fibra óptica.
Aplicáveis em vias aéreas ou subterrâneas com capacidade para até 72 fibras, acomodadas em 
bandejas com capacidade de 24 fusões. Possui configuração tipo “topo” (domo) e sistema de 
vedação mecânico.
Suas bandejas podem acomodar emendas, splitters e fibras nuas com um raio mínimo de cur-
vatura de até 30mm. Possuem guias que permitem a inversão de fibras, caso seja necessário.
Sua estrutura possibilita a ancoragem de cabos seja pelo elementos de sustentação, seja pela 
capa do cabo. 
Acompanha todos os acessórios para fechamento mecânico onde a vedação dos cabos de en-
trada é realizada sem uso de ferramentas.

Descrição

Possibilita a instalação em caixas subterrâneas ou área em paredes, postes ou cordoalhas, em qualquer posição com auxílio de 
suporte de fixação e/ou em conjunto com suporte dielétrico de reserva técnica. Com resistência a corrosão e envelhecimento 
possui proteção a raios ultravioleta.

Aplicação

Classificação do Produto
Tipo de produto

Disponibilidade regional

Série do produto

Marca do produto

**********

Brasil/ America Latina

ETK-CEO-SOFS-BL

ETK

O sistema de fechamento da cúpula com a base, assim como a de passagem e vedação dos cabos, são realizadas através do 
sistema de fechamento mecânico, sem necessidade de utilização de tubos termocontráteis, maçarico ou ferramentas. Grau de 
proteção a umidade IP 68.

Tipo de sistema de vedação

Quantidade Fusões
Quantidade de Fusões Quantidade de Bandeja

24 1

48 2

72 3

Características Físicas
Dimenssões 435 (altura) x 230 (diâmetro) mm

Material Corpo Termoplastico (PP+ )

Peso 4,300 kg

Temperatura de Operação xxxxx

Grau de Proteção IP 68

Quantidade de cabos de entrada
Porta Quantidades de Entradas Diâmetro de cabos (mm)
OVAL 2 6 - 19 (Base 4 Derivações)

OVAL 2 6 - 14 (Base 8 Derivações)

Quantidade de cabos de derivação
Porta Quantidades de Entradas Diâmetro de cabos (mm)

CIRCULAR 4 6 - 14 (Base 4 Derivações)

CIRCULAR 8 6 - 12 (Base 8 Derivações)
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Nota

Especificações Gerais

Acessórios Inclusos

Suporta Sangria na entrada principal

Tipos de Drop

Cor

Sistema de fixação

Certificações

Garantia

Sim

Drop Flat e Fig.8

Preta/  Verde/ Azul/ Amarela/ Cinza

Poste ou Reserva técnica especifica

Anatel - 1929-13-4816 e/ou 3189-16-4816.

12 meses

1 Manual de instalação;
1 Cúpula
1 Base da cúpula com 4 ou 8 derivações
1 Conjunto de fechamento 
1 Basket (acomodação de reserva técnica)
1  Anél O’ring
2 Abraçadeiras ajustáveis T 50R-UV
1 Sache de pasta lubrificante siliconada
1 Fita velcro para bandejas
1 Tubo termocontrátil 65/19mm
1 Clip de separação de cabos 41x82mm
2 Sache de álcool isopropílico
1 Fitas de lixa
2 Fitas auto-adesivas de alumínio
1 Bandeja de emenda óptica de 24 posições     
2 Berço para 12 protetores de emenda
4 Abraçadeiras ajustáveis T18R
1 mt Tubo de transporte
1 Conjunto de identificadores numéricos 1 a 12
1 Tampa plástica para bandeja ou o’ring
*1 Kit de Derivação Mecânica para cada Porta de Derivação, conforme necessidade.

O Conjunto de Emendas Óptico ETK-CEO-SOFS-BL 24/72 módulo básico vem com os acessórios essenciais para a montagem 
e acomodação de 24FO, podendo ser adquiridos outros acessórios de acordo com a necessidade do projeto.
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Fechamento Mecánico Bandeja
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