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ETK-CTO-SLIM-8/16-FO

Tipo de produto
Disponibilidade regional
Série do produto
Marca do produto

Altura 
Largura 
Profundidade 

380 mm
250 mm
110 mm

**********
Brasil/ America Latina
ETK-CTO-SLIM
ETK

Descrição

Aplicação

Classificação do Produto

Dimensões

Especificações Gerais

A Caixa de Terminação Óptica ETK-CTO 8/16FO tem a finalidade de acomodar e 
proteger emendas ópticas por fusão entre o cabo de distribuição e os drops de uma 
rede óptica de terminação.
Em sua configuração padrão contém uma bandeja de emenda com capacidade de 
até 24 fusões, e uma bandeja de adaptadores com até 16 portas de entradas em 
adaptadores SC/APC ou PC, com espaço para acomodar até 3 splitters PLC 1x8 ou 
1x16.
Com a possibilidade de incluir mais uma bandeja de emenda expandindo a capaci-
dade de emendas da caixa para até 48 fusões.

Utilizada em redes ópticas externas, sendo equipada com suporte para instalação em postes.
A CTO SLIM tem itens opcionais para melhor configuração, atendendo as necessidades da rede com versatilida-
de de poder instalar em cordoalhas, através de suportes dielétricos para CTO ou até mesmo aumentar sua 
capacidade de 24 fusões para 48FO, apenas aplicando uma bandeja a mais.

Diâmetro mínimo do cabo de entrada/derivação
Diâmetro máximo do cabo de entrada/derivação
Quantidade de cabos de entrada em sangria
Quantidade de cabos de derivação
Diâmetro mínimo do cabo de derivação
Suporta sangria na entrada principal
Acessórios inclusos
Tipos de drop
Cor (tampa)
Peso
Sistema de fixação
Certificações
Material do corpo do produto
Grau de proteção
Tipo de sitema de vedação

6 mm
16 mm
2 (abertura de 80mm para sangria)
2
6 mm
Sim
Manual de instalação
Flat (low friction) e Fig.8
Preta/ Verde/ Azul/ Amarela/ Cinza
2.300 Kg
Poste ou cordoalha
Anatel - 08229-18-04816
Polipropileno reforçado com aditivo com proteção UV
IP 65
Mecânico com borracha de vedação
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Composição/ Configuração

Itens Inclusos

Itens Opcionais

Bandeja de emendas:
Bandeja de conectores e adaptadores:
Splitter óptico PLC:

até 3 bandejas com 24 fusões por bandeja.
até 16 conexões SC/AP (verde) ou SC/PC (azul).   
duas posições de acomodações na bandeja de conexão e uma posição de acomoda-
ção na bandeja de fusão. Podendo acomodar splitter 1x2, 1x4, 1x8 e 1x16.
Opcionalmente, pode-se aumentar a capacidade de um splitter de PLC até 1x8, para 
cada bandeja de emenda instalada.

• Suporte para reserva técnica

• Suporte para instalação em cordoalha:
    Arruela lisa (2 pçs)
    Arruela de pressão (2 pçs)
    Parafuso cabeça sextavada (2 pçs)
    Prensa clamp plástico c/ parafuso (2 pçs)
    Suporte para cordoalha (bracinho) (2 pçs)

• Bandeja de fusão 24FO:
    Protetores de emenda (24 pçs)
    Abraçadeiras plásticas T18R (4 pçs)
    Tubo de transporte (1/2m)
    Bandeja de emenda inferior CTO Slim 24FO (1 pç)
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