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Caixa de Emenda Óptica
SOFS-TERMOCONTRACTIL- 4D

12/144FO

MANUAL TÉCNICO

nº 01929-13-04816



Características

CAIXA DE EMENDA ÓPTICA AÉREA E SUBTERRANEA
SOFS-TERMOCONTRACTIL - 4D - 12/144FO

 O conjunto de emenda óptica ETK SOFS TERMOCONTRACTIL é um sistema projetado para garantir 

a integridade das fusões de fibra óptica. Resistentes às intempéries, são utilizados em redes FTTX aéreas 

ou subterrâneas, promovendo a continuidade de links ópticos. Sua entrada e saída do cabo principal (en-

trada oval) são termorretráteis. 

 A vedação da caixa é IP68. Para cabos circulares de 6 a 16,6 mm e pode atingir até 19 mm de diâmet-

ro. Também permite a entrada e saída de cabos Drop´s FIG.8 e Drop´s Flat acomodando 3 por ramal, estan-

do assim em uma caixa com 4 saídas de ramal que pode atender até 12 Drop´s.

 Com uma capacidade total de até 144 fibras, é necessário o uso de ferramentas ou tochas.



Configuração

Dimenssões

• Comprimento Total: 420mm
• Largura Total: 223mm
• Portas: 1 oval + 4 circular (Derivação)
• Entrada Oval p/ 2 cabos: entre 6 - 14 mm / (SOB ENCOMENDA 8 - 19 MM)
• Entrada Circular (Derivações): entre 6 - 14 mm
• Bandeja: capacidade máxima de até 6 bandejas para 144 fibras ópticas
• Capacidade máxima de fibra: até 144FO
• Garantia: 10 Anos

Entrada circular derivação para
cabos de 6 até 14mm (B)

Entrada oval para até 2 cabos de
6 até 14 mm (padrão)
8 até 19 mm Sob Encomenda

Fechamento Mecânico Bandeja

150mm

420mm

22
3m

m



Kit Principal
1pc Cúpula
1pc Valvula
1pc Etiqueta de advertência
1pc Conjunto de Fechamento

Dimenssão de embagem (Altura x Largura 
x Profundidad): 450 x 220 x 220 mm
Empilhamento máximo = 8 cxs
Peso: 2,1kg

Kit Portas Circular (ítem opcional) 
1pc Tubo termocontráctil
1pc Sache de álcool isopropílico
1m Tubo de transporte
6pc Conjuntos numéricos de identificação
4pc Abraçadeira Hellerman
1pc Lixa.
1pc Cintas auto-adesivas de alumínio

1pc Kit fixação poste (ítem opcional)
1pc Soporte poste / aérea
2pc Abraçadeira inox

Kit Principal Interno
1pc Base 4 e/ou 8 Derivacões
2pc Berço para 12 protetores
1pc Tampa acrílica da bandeja
1pc Base da bandeja
1pc Suporte Tipo Ó
1pc Basquete
1pc Bandeja 124FO

Composição de  Kit's

1pc Kit de acabamento CEO
1pc Anél o’ ring
4pc Abraçadeiras plásticas ajustavel T18
1pc Sache de pasta lubricante siliconada
1pc Cinta Velcro para as bandejas
1pc Manual Instalção

1pc Kit porta Oval
1pc Tubo termocontráctil 76/12,6mm
1pc Clip de separação de cabos 41x82mm
2pc Sache de álcooll isopropílico
1pc Tira de lixa
2pc Tiras auto-adesivas de alumínio

Kit Bandeja (quantidade de acordo com 
o numero de fibras ópticas)
4pc Abraçadeiras plásticas ajustavel T18R
1pc Identificador 1 a 12 (para colar)
1pc Tubo de transporte
1pc Soporte de bandeja L
24pc Protector



 O conjunto de emenda ópti-
ca pode acomodar até 6 bandejas 
modulares onde 'berços de pro-
teção de emenda' podem ser aco-
modados para acomodar fusões 
de campo e berços de alojamen-
to de divisor dividido ', garantindo 
a integridade da emenda. Cada 
bandeja modular, com 2 "berços 
de proteção de emenda", pode 
acomodar 24 emendas (12 emen-
das por berço), e até 144 emendas 
de fusão podem ser feitas ao usar 
a capacidade máxima da bande-
ja. Os berços da carcaça do divi-
sor “têm capacidade para 2 divi-
sores ópticos do tipo PLC e podem 
ser usados   em conjunto com os“ 
berços de proteção de splice ”na 
mesma bandeja. As bandejas mod-
ulares possuem áreas separadas 
para armazenar, direcionar e prote-
ger as fibras, são 'intercambiáveis', 
o que possibilita o transporte das 
fibras entre as bandejas instaladas 
através de tubos de transporte. A 
bandeja de basquete tem a função 
de acomodar os tubos de reserva.

Dependendo da necessidade do projeto, outros acessórios podem ser adquiridos separadamente, como: 



SOPORTE DIELÉCTRICO DE RESERVA TÉCNICA (SDRT-ETK)  pode ser 

usado junto com o suporte dielétrico da caixa. A reserva técnica pode 

acomodar até 100m de cabo óptico 36FO com a vantagem de usar 

um único espaço.No linga, também pode ser instalado junto com o 

suporte da caixa ou separadamente.

As cores para a personalização do produto podem ser aplica-
das nas cúpulas e no conjunto de fechamento.

São eles: Azul / Amarelo / Cinza / Verde / Laranja / Vermelho

ETK atende às demandas do mercado, 
personalizando seus produtos. Essa 
modalidade permite diferenciar sua 
rede das demais, tanto na aplicação de 
cores quanto na gravação do logotipo 
da sua empresa em baixo relevo.

Protectores de emenda de fibra óp-
tica (smouv) - 45 mm x 3,5 mm (com 
haste de 1 mm).

*Mediante a disponibilidade de estoque o cantidade mínima de 300 pcs.
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