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O Conjunto Reserva OPTILOOP foi desenvolvido para acomodar a reserva técnica de cabo óptico 
na cordoalha no formato figura 8, é fornecido com dois Kits de Fixação, composto cada um, por 
Suportes Tap Bracket, prensas cabo com parafusos PCA, porcas e arruelas, utilizados para fixar 
o suporte na cordoalha, parafusos, porcas e arruelas de aço inoxidável, para fixar o suporte na 
reserva de nylon e fitas de amarração de aço inoxidável ou abraçadeiras plásticas, para fixar a 
reserva de cabo óptico à reserva de nylon.
O Conjunto é fornecido com uma Reserva de Nylon e dois Kits de fixação.
Para acomodação da reserva técnica de cabo óptico são necessários dois Conjuntos reserva.

Descrição

O Optiloop para Cabo Óptico é utilizado em par (figura 8) para o armazenamento de reserva técnica de cabo de fibra óptica em 
cordoalha. Deve ser fixado na cordoalha  através  de dois  Kits Suportes Tap Bracket.
A reserva técnica do cabo óptico deve ser fixada nas reservas de nylon utilizando Fita de Amarração de aço inoxidável ou 
abraçadeiras plásticas.

Aplicação

Fabricada  em nylon com proteção  aos raios  UV podendo ser instalada em regiões agressivas.
O Suporte  e o prensa  cabo são constituídos  em liga de alumínio,  ambos de alta resistência. O Parafuso PCA e a porca de 
fixação do prensa cabo são fabricados em aço ABNT 1005/1010, com acabamento galvanizado a quente.
O Parafuso, Porca e Arruela de fixação do Suporte a Reserva de Nylon são fabricados em aço inoxidável AISI 304.
A Fita de Amarração é produzida em aço inoxidável AISI 304 austeníticos com perfeito acabamento.  Apresenta baixa perme-
abilidade magnética, alta resistência a intempéries e a corrosão. As Abraçadeiras Plásticas são produzidas em poliamida 6.6, 
de cor preta, com proteção contra raios UV.

Material

Resistência ao Intemperismo Acelerado: As amostras da matéria prima (gravatas) que compõe o Conjunto Suporte Reserva, 
quando submetidas a 2000 horas numa câmara de intemperismo, não devem apresentar  trincas, fissuras, bolhas ou variação 
maior que ± 25%, nas propriedades de tração e alongamento com referência aos corpos de prova ensaiados sem a exposição 
à luz da lâmpada de xenônio.

Requisitos Funcionais

São embalados individualmente em uma caixa de papelão resistente, contém uma reserva de nylon e dois pares do kit de 
fixação.

Material

Classificação do Produto
Tipo de produto

Disponibilidade regional

Série do produto

Marca do produto

**********

Brasil/ America Latina

ETK-OPTILOOP

ETK

Dimenssionais

kit de Fixação

Tipo Comprimento (mm) Largura Maior (mm) Cor

Optiloop 685 ± 6,0 368 ± 6,0 Cinza

Kit de Fixação SUPORTE  TAP BRACKET COMPLETO E FITAS DE AMARRAÇÃO DE AÇO OU ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS

ETK-OPTILOOP
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Reserva de cabo em meia mão
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