CAIXA TERMINAL ÓPTICA NG
NOVA GERAÇÃO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO PP.00241 REV.00

1. DESCRIÇÃO:
Produto utilizado em redes ópticas de distribuição e terminação. Possui capacidade para acomodar
até 72 emendas por fusão e fazer a terminação independente de até 16 assinantes, utilizando fusão
direta, conectores de campo, splitters ou adaptadores ópticos. Também permite a derivação de
cabos de 7 a 18mm em uma entrada oval (vendida separadamente) , visando à continuidade da rede.
Todas as saídas de cabos possuem fechamento mecânico, sem a necessidade de termocontráteis e
ferramentas especiais.
2. DIMENSÕES:
Comprimento: 510mm; Diâmetro maior: 230mm, Diâmetro menor: 220mm.
3. FORNECIMENTO PADRÃO
Ÿ Caixa Terminal Óptica (1 base, 1 cúpula, 1 anel de vedação, 1 abraçadeira de fechamento,3
bandejas plásticas para organização das fibras, 1 bandeja metálica para reserva de tubo loose e 1
suporte metálico para fixação aérea ou em poste)
Ÿ 2 etiquetas de identificação de rota
Ÿ 32 abraçadeiras plásticas 100mm
Ÿ 4 abraçadeiras plásticas 200mm
Ÿ 2 sachês de álcool
Ÿ 2 sachês de silicone
Ÿ 1 fita de medição
Ÿ 1 suporte plástico para fixação aérea em cordoalha
Ÿ 1 identificação de rota 1x16
Ÿ 1 tubo de passagem (cânula)
Ÿ 1 ferramenta de aperto terminal assinante
Ÿ 1 reentrada SVM (diâmetro definido na compra)
Ÿ Kit de vedação assinante (varia de acordo com pedido)
Ÿ Manual de instrução

4. FERRAMENTAS NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):
Ÿ Roletador tubo loose, alicate, chave de fenda e phillips, estilete, trena, decapador específico para o
cabo que será utilizado e material para limpeza do cabo: álcool isopropílico, papel toalha e gaze.
5. OPCIONAIS:
Ÿ Reentrada SVM
Ÿ Abraçadeira BAP
Ÿ Cordoalha Dielétrica
Ÿ Protetor de Emenda Óptica
Ÿ Splitter Óptico
Ÿ Adaptador Óptico
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6. CUIDADOS E SEGURANÇA:
Ÿ Cuidado com os raios de curvatura da fibra durante a montagem.
Ÿ Utilize produtos adequados para a limpeza das fibras ópticas: álcool isopropilico e gaze.
Ÿ Atenção ao manipular o estilete para evitar acidentes.
Ÿ Retire a tampa de proteção do adaptador apenas quando for utilizar.
Ÿ A vedação da CTO deve seguir as orientações do fabricante, para garantir a integridade das fibras
emendadas.
Ÿ Fixe adequadamente em poste ou cordoalha. A instalação em poste requer a utilização de
equipamentos de segurança.
7. PREPARAÇÃO:
7.1 PREPARAÇÃO DO CABO COM PONTA LIVRE:
7.1.1 Abra o cabo a 180cm da extremidade, corte e decape os elementos:
ELEM. TRAÇÃO (10cm)

TUBO LOOSE (180 cm)

* esquema fora de escala
IMPORTANTE: Caixa de terminação óp ca com sistema de vedação mecânica, NÃO PODE SER
LIXADA.
7.1.2 Faça a limpeza do cabo.
7.2 PREPARAÇÃO DO CABO SZ EM PASSAGEM – SANGRIA:
7.2.1 Marque o cabo e remova a capa a direita e a esquerda da marca por uma distância de 100cm
para achar o ponto de reversão dos tubos.
7.2.2 Após localizar o ponto de inversão, decape o cabo a 140cm a direita e 140cm a esquerda
do ponto.O término da abertura da capa do cabo deve coincidir com o centro da inversão dos tubos
nas posições A e B, mesmo que fique um pouco antes ou depois da marca.

ELEM. DE TRAÇÃO
(10cm)

tubo loose (280 cm)

A

ELEM. DE TRAÇÃO
(10cm)

A

ponto de inversão

FIBRA ÓPTICA
(160cm)
TUBO LOOSE
(60cm)

TUBO LOOSE
(60 cm)
ponto de inversão
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ELEM. DE TRAÇÃO
(10cm)
B

ELEM. DE TRAÇÃO
(10cm)
B

7.2.3 Faça a limpeza do cabo.
8. INSTALAÇÃO
8.1 ABERTURA DA CAIXA:
8.1.1 Destrave a abraçadeira de fechamento, conforme esquema abaixo:

1

3

2

8.1.2 Remova a cúpula com cuidado para que a borracha de vedação não seja perdida ou
daniﬁcada.
cúpula

borracha de vedação

8.2 PREPARAÇÃO DOS GROMMETS/REENTRADA:
8.2.1 Envolva a fita de medição ao redor do cabo e verifique, conforme a seguir, o diâmetro indicado
do grommet.
ENTRADA

QTD.DE ENTRADAS

DIÂMETRO DO CABO

OVAL

2

7 a 12mm

OVAL

2

10 a 15mm

OVAL

2

13 a 18mm
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8.2.2 Desmonte as travas plásticas da reentrada soltando os parafusos phillips e retire o grommet do
alojamento interno oval, conforme imagem abaixo. Retire os pinos de fechamento dos orifícios da
borracha devedação.

8.2.3 Para a instalação em SANGRIA, faça um corte com estilete (conforme indicado a seguir) na
borracha de vedação para passagem dos tubos loose.
Obs.: Para a instalação do tipo ponta livre, desconsiderar essa etapa.

8.2.4 Aplique o lubrificante na superfície exterior, nos orifícios da borracha e sobre o cabo, para
auxiliar na montagem.

aplicar lubrificante
8.2.5 Passe os cabos pelos orifícios da borracha de vedação e posicione a borracha na entrada oval,
deixando 2 cm da capa do cabo para o interior da caixa, conforme imagem a seguir.

2 cm

X
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8.3.3 Para realizar a transição para a bandeja de emenda, contorne o
tubo loose por cima da estrutura da base e ﬁxe na entrada oposta da
bandeja com duas abraçadeiras plás cas.
abraçadeiras
plás cas

Obs.: Cada bandeja comporta até 24 emendas por fusão
8.3.4 Após a ﬁxação de todos os tubos loose necessários nas bandejas, corte as ﬁbras conforme as
dimensões abaixo:

CABO 1

CABO 2

1 a 12 Fibras

13 a 24 Fibras

1 a 12 Fibras

13 a 24 Fibras

14,6cm

12,6cm

12,6cm

14,6cm

8.3.5 As canaletas das bandejas podem alojar até duas emendas cada uma. Após realizar o corte das
ﬁbras, faça as fusões conforme procedimento da sua máquina de emenda e armazene-as nas
canaletas. Acomode as ﬁbras nos arcos superior e inferior da bandeja, conforme imagem:

fusões já armazenadas

canaletas para fusões
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8.2.6 Fixe o elemento de tração do cabo na estrutura da caixa, u lizando a arruela de ﬁxação
com o auxílio de uma chave de fenda, conforme imagens a seguir. Re re o excesso
do elemento de tração.

8.2.7 Monte a trava plás ca envolvendo os cabos no centro dos furos e passe os parafusos na trava,
realizando o aperto, conforme imagens:
Obs.: Aperte o parafuso até que a base da trava plás ca coincida com o topo da entrada da
base.

8.3 FUSÃO DAS FIBRAS
8.3.1 Re re o velcro de amarração e a tampa de proteção das bandejas de emenda.

ﬁta de velcro

tampa de proteção

8.3.2 Realize a iden ﬁcação dos tubos loose e acomode a sobra do mesmo em formato oblongo na
bandeja para reserva de tubo loose, atentando-se ao raio de curvatura mínima. Feito isso, realize a
amarração com abraçadeiras plás cas.

iden ﬁcação dos tubos

acomodação dos tubos
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8.3.6 Após realizar todas as fusões necessárias, encaixe a tampa de proteção re rada no item 8.3.1 e
siga o mesmo procedimento para as demais bandejas se necessário, una as bandejas u lizando a ﬁta
de velcro e a ﬁvela de suporte.
ﬁta de velcro

tampa de proteção

8.4 MONTAGEM DO SPLITTER ÓPTICO:
Obs.: Caso ja tenha adquirido sua CTO montada com spli er, que reduz signiﬁca vamente o tempo
de montagem em campo, prossiga para o passo 8.5
8.4.1 1º Desparafuse o painel de adaptadores do suporte para tubo loose:

2º re re o painel de adaptadores conforme imagem abaixo:

painel de adaptadores

3º Desencaixe a tampa de proteção do spli er.
tampa de proteção do spli er
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4º Encaixe os adaptadores no painel conforme imagem a seguir:
adaptadores

5º Acople os conectores do spli er nos adaptadores cuidadosamente.

spli er óp co

6º Prenda o corpo metálico do spli er, ﬁxando-o com duas abraçadeiras plás cas nas furações do
painel.
corpo metálico do spli er
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8.4.3 1º Enrrole as ﬁbras todas juntas e prenda-as com uma ﬁta adesiva se necessário, acomodandoas no painel.

2º Passe a ponta de entrada do spli er pelo tubo de passagem (cânula) e ﬁxe-o com uma abraçadeira
plás ca.
abraçadeira plás ca

3º Encaixe a tampa de proteção de spli er conforme imagens a seguir:
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4º Parafuse o painel no suporte para tubo loose conforme imagem a seguir:

parafuso

5º Faça a transição de ﬁbra de entrada do spli er para a bandeja de emenda.

6º Realize a fusão conforme procedimento da sua máquina de emenda e acomode-a na bandeja.

fusões já armazenadas

caneletas para fusões
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8.5 INSTALAÇÃO DE CABOS ASSINANTES CONECTORIZADOS (somente DROP MINI)
Obs.: Caso seu cabo não esteja conectorizado, prossiga para a etapa 8.6
8.5.1 Realize o rompimento da película das saídas assinantes de fora para dentro para passagem dos
cabos.

película não rompida

película rompida

Obs.: Realize o acabamento do ori cio de passagem com o auxílio de um es lete, para transição do
cabo conectorizado para dentro da caixa.
8.5.2 Corte a borracha de vedação para alojar o cabo assinante conforme imagem abaixo:

8.5.3 Rasgue o elemento de tração do cabo em 35cm a par r do conector. Passe o conector do cabo
assinante pelo ori cio de entrada com cuidado para que nenhum componente do conector ﬁque
preso nas rebarbas do furo, mantenha o elemento de tração fora da caixa.

35cm

elemento de tração

8.5.4 1º Passe o cabo pelo rasgo da trava roscada, mantendo o elemento de tração para fora da trava,
depois passe o cabo pela borracha de vedação e aplique a graxa de silicone na super cie lateral e na
face que esta em contato com a trava.
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trava roscada
borracha de vedação
elemento de tração
aplicar silicone
2º Empurre a borracha para o interior do alojamento da saída assinante. Realize a conexão nos
adaptadores.

8.5.5 1º U lizando a ferramenta de aperto (acompanha o produto) , empurre a trava contra a
borracha de vedação e rosqueie para realizar o aperto e, consequentemente, a vedação do cabo.
ferramenta de aperto

2º Passe o elemento de tração pelos furos da trava para realizar a ancoragem do cabo e corte o
excesso. Repita o processo para todos os cabos DROP MINI conectorizados. Guarde a ferramenta de
aperto das travas em seu alojamento no interior da CTO para uso futuro.
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8.6 INSTALAÇÃO DE CABOS ASSINANTES COM CONECTOR DE CAMPO (DROP MINI)
8.6.1 Realize o rompimento da película das saídas assinantes de fora para dentro para passagem dos
cabos.
película não rompida

película rompida
Obs.: Realize o acabamento do ori cio de passagem com o auxílio de um es lete, para transição do
cabo conectorizado para dentro da caixa.
8.6.2 Rasgue o elemento de tração do cabo em 40 cm a par r da ponta do cabo. Passe o cabo pelo
interior da trava e da borracha de vedação assinante mantendo o elemento de tração para fora
desses componentes.

40 cm

trava roscada
borracha de vedação
elemento de tração

elemento de tração

8.6.3 Aplique a graxa de silicone na super cie lateral da borracha de vedação e na face que estará em
contato com a trava.

aplicar silicone
8.6.4 1º Monte o conector de campo( não acompanha o produto) de acordo com as especiﬁcações
do fornecedor.

conector de campo ilustrativo
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2º Passe o cabo e a borracha de vedação para o interior do alojamento da saída assinante mantendo o
elemento de tração para fora da caixa.

3º Acople o conector de campo no adaptador óp co.

4º U lizando a ferramenta de aperto (acompanha o produto), empurre a trava contra a borracha de
vedação e rosqueie para realizar o aperto e, consequentemente, a vedação do cabo.
ferramenta de aperto

5º Passe o elemento de tração pelos furos da trava para realizar a ancoragem do cabo e corte o excesso. Repita o
processo para todos os assinantes necessários. Guarde a ferramenta de aperto das travas em seu alojamneto no
interior da sua CTO pra uso futuro.
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8.7 INSTALAÇÃO DE CABOS ASSINANTES POR FUSÃO ÓPTICA (DROP MINI )
8.7.1 Realize o rompimento da película das saídas assinantes de fora para dentro para passagem dos
cabos.
película não rompida

película rompida

Obs.: Realize o acabamento do ori cio de passagem com o auxílio de um es lete, para transição do
cabo para dentro da caixa.
8.7.2 Rasgue o elemento de tração do cabo em 175cm a par r da ponta do cabo. Passe o cabo pelo
interior da trava e da borracha de vedação assinante mantendo o elemento de tração para fora desses
componentes.

175 cm
trava roscada
borracha de vedação
elemento de tração

elemento de tração

8.7.3 Aplique a graxa de silicone na super cie lateral da borracha de vedação e na face que estará em
contato com a trava. Passe o cabo e a borracha de vedação para o interior do alojamento da saída
assinante mantendo o elemento de tração para fora da caixa.

aplicar silicone
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8.7.4 1º U lizando a ferramenta de aperto (acompanha o produto), empurre a trava contra a
borracha de vedação e rosqueie para realizar o aperto e, consequentemente, a vedação do cabo. 2º
Passe o elemento de tração pelos furos da trava para realizar a ancoragem do cabo e corte o excesso.
Repita o processo para todos os cabos assinantes. Guarde a ferramenta de aperto das travas em seu
alojamento no interior da CTO para usos futuros.

1º

2º

ferramenta de aperto

8.7.5 Solte o velcro de amarração das bandejas de fusão, ﬁxe o cabo na bandeja de acomodação de
tubo loose com uma abraçadeira plás ca, reserve uma volta do cabo na bandeja de acomodação de
tubo loose.

ﬁta de velcro

8.7.6 Re re a tampa de proteção da bandeja de fusão e faça a transição do cabo para a bandeja de
emenda. Veriﬁque o comprimento necessário para a fusão e corte o excesso do cabo.

tampa de proteção
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8.7.7 Faça a transição dos tubos loose a serem u lizados para bandeja de fusão conforme passo
8.3.3.Realize a fusão das ﬁbras e aloje o protetor de emenda na canaleta da bandeja. Faça isso para
todos os cabos assinantes.
fusões já armazenadas

caneletas para fusões

8.7.8 1º Finalize ﬁxando os cabos na bandeja de fusão com abraçadeiras plás cas.

abraçadeira plás ca
2º Coloque as tampas de proteção nas bandejas de fusão e prenda-as com a ﬁta de velcro.

tampa de proteção
ﬁta de velcro
8.8 ENTRADA/DERIVAÇÃO AUXILIAR
8.8.1 A CTO permite a instalação de sistema mecânico de vedação para cabos derivados. Prepare o
cabo conforme item 7.1 (PREPARAÇÃO DO CABO COM PONTA LIVRE).
ELEM. TRAÇÃO (10cm)

TUBO LOOSE (180 cm)

* esquema fora de escala
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8.8.2 Abra a entrada auxiliar rompendo a película de proteção de fora para dentro. Remova os
insertos de borracha que fecham as passagens dos parafusos.

inserto de borracha

8.8.3 Envolva a ﬁta de medição ao redor do cabo e veriﬁque, conforme a seguir, o diâmetro indicado
do grommet.

ENTRADA
OVAL

QTD.DE ENTRADAS DIÂMETRO DO CABO
2
7 a 12mm

OVAL

2

10 a 15mm

OVAL

2

13 a 18mm

8.8.4 Para a instalação em sangria, faça um corte com es lete
(conforme indicado a seguir) na borracha de vedação para
passagem dos tubos loose.
Obs.: Para a instalação do po ponta livre, desconsiderar essa
etapa.

8.8.5 Aplique o lubriﬁcante de silicone na super cie exterior, nos ori cios da borracha e sobre o cabo,
para auxiliar na montagem.

aplicar lubrificante
8.8.6 Passe os cabos pelos ori cios da borracha de vedação e posicione a borracha na entrada oval,
deixando 2 cm da capa do cabo para o interior da caixa, conforme imagem.

2 cm

X
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8.8.7 Fixe o elemento de tração do cabo na estrutura da caixa, u lizando a arruela de ﬁxação com o
auxílio de uma chave fenda, conforme imagens a seguir. Re re o excesso do elemento de tração.

8.8.8 Monte a trava plás ca envolvendo os cabos no centro dos furos e passe os parafusos na trava,
realizando o aperto, conforme mostrado a seguir:
Obs.: Aperte o parafuso até que a base da trava plás ca coincida com o topo da entrada da base.

8.8.9 Realize o procedimento descrito no item 8.3 desse manual para realizar as emendas por fusão
das ﬁbras dos cabos de derivação.
8.9 FECHAMENTO
8.9.1 Posicione a borracha de vedação na base, coloque a cúpula e trave a abraçadeira levando em
consideração a indicação “PARA CIMA”:
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9 FIXAÇÃO
9.1 FIXAÇÃO EM POSTE
9.1.1 Re re os parafusos e os prensa cabos e passe o suporte pela abraçadeira BAP ou pela cinta de
INOX (não acompanham o produto) posicionando-o no local correto:

9.1.2 Realize o aperto da abraçadeira BAP ou da cinta de INOX:

9.2 FIXAÇÃO EM CORDOALHA
9.2.1 Passe a cordoalha entre o suporte e os prensa cabos e aperte o parafuso até o completo
travamento da CTO na cordoalha.

prensa cabos
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9.2.2 Para uma ﬁxação mais eﬁcaz, acompanha o produto um kit extra de suportes para cordoalha.
Fixe o suporte de cordoalha plás co na aba da cúpula da CTO. Passe a cordolha entre o suporte e o
prensa cordoalha.

suporte para cordoalha

9.2.3 Realize o aperto dos parafusos:

9.3 FIXAÇÃO SUBTERRÂNEA
9.3.1 Posicione a CTO no centro da barra de ﬁxação subterrânea e ﬁxe-a u lizando as abraçadeiras de
aço conforme imagem abaixo:
Obs.: Suporte subterrâneo é vendido separadamente.
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PRODUTOS RELACIONADOS:

Adaptador Óptico

Sachê de Álcool

Cordoalha Dielétrica FA

Protetor de Emenda
Óptica

Roletador de Tubo Loose

Spli er Óp co 1x8
Conectorizado

Decapador de Fibra Óptica

Cortador Longitudinal
de Tubo Loose

Clivador de Fibra Óp ca

Se após a leitura você necessitar de mais informações, entre em contato!

www.fibracem.com
(41) 3661-2550
fibracem@fibracem.com
/fibracem

