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Descrição

Aplicação

Classificação do Produto

Características Físicas

Tipo de sistema de vedação

Especificações Gerais

-

Tipo de produto

Disponibilidade regional

Série do produto

Marca do produto

**********

Brasil/ America Latina

ETK-CTOC - BL

ETK

419 (altura) x 150 (diâmetro) mm

Material corpo
Dimensões

Termoplástico (PP+ )

Peso 2,100 kg

Drop para atendimento Até 3 drop’s de 5x2

Cores Preto / Azul / Amarela / Cinza

Grau de proteção IP 68

A Caixa de Terminação Óptica Circular - CTOC - BL (BOX LOCK), foi desenvolvi-
da para garantir a conectorização da rede óptica externa com o assinante, de 
forma prática e segura. Seu fechamento mecânico ETK Box Lock, permite o nível 
de estanqueidade IP68 para proteção das emendas de cabos de fibra óptica.

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

Com uma entrada principal para cabos (entrada oval) e 4 entradas derivadas, a SOFS-ETK–4D pode ser utilizada para cabos aéreos (poste/cordoalha) ou 
cabos subterrâneos (em galerias ou diretamente enterrados).     
Possibilidade de acomodar até 2 bandejas modulares de fusão com 2 “berços para protetores de emendas”, possui capacidade de acomodar 24 emendas 
(12 emendas por berço), sendo que, até 48 emendas por fusão poderão ser realizadas quando se utilizar a capacidade máxima de bandejas (2 bandejas 
modulares de fusão).     
Os “berços para acomodação de splitter” possuem capacidade para 2 Splitter Ópticos do tipo PLC e podem ser utilizados junto dos “berços para protetores 
de emenda”, na mesma bandeja.    
As bandejas modulares possuem áreas separadas para armazenamento, direcionamento e proteção das fibras, além de serem ‘intercambiáveis’, possibili-
tando o transporte das fibras entre as bandejas instaladas, através de tubos de transporte.     
Possui uma bandeja basket para acomodação de tubos loose não distribuídos.     
O fechamento da base e cúpula (tampa) é feito por sistema mecânico e vedação com anel o’ring e o fechamento das entradas de cabos tanto derivação 
quanto entrada oval é realizado com sistema mecânico com o auxílio de elemento de borracha.

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 específica
Anatel - 1929-13-4816 e/ou 3189-16-4816
12 meses
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Acessórios Inclusos 1 base com uma entrada oval
4 derivações
Cúpula (tampa) contendo
1 válvula para pressurização.
1 bandeja de emendas modular com 2 berços para emendas por fusão (capacidade total de 24 fusões).
1 kit bandeja de atendimento com 2 adaptadores e 2 pigtail
1 kit derivação cabo drop para atendimento
1 bandeja basket para acomodação de tubo loose 
1 kit para fechamento da entrada principal (kit de entrada oval) contendo tubo termocontrátil, clipe para 
separação decabos e demais itens necessários para instalação.
Kit de fechamento e vedação O’ring.

• KIT DE BANDEJA MODULAR - com berços de emendas por fusão, splitter ou fusão X splitter (conforme necessidade) e demais itens necessários para 
aplicação.  
• KIT DE DERIVAÇÃO - contendo elemento de borracha para vedação para cabo ou drop  
• KIT DE FIXAÇÃO AÉREO/SUBTERRÂNEO METÁLICO - contendo abraçadeiras e suporte metálico para sustentação da SOFS-ETK-4D em poste ou 
caixas subterrâneas.  
• SUPORTE DIELÉTRICO DE FIXAÇÃO - utilizado para fixação aérea em poste ou cordoalha.  
• SUPORTE DIELÉTRICO PARA RESERVA TÉCNICA (SDRT-ETK) - para uso em conjunto com o Suporte Dielétrico de Fixação para acomodar a reserva 
técnica de cabo óptico em poste ou em cordoalha, com a vantagem de utilizar o mesmo espaço do poste/cordoalha.  
• Protetores de Emendas para Fibra Ópticas (smouv) - 45mm x 3,5mm (com haste de 1mm).                     

Acessórios Opcionais

* De acordo com a necessidade do projeto, outros acessórios poderão ser adquiridos separadamente:


