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CAIXA TERMINAL ÓPTICA
FLAT



1. DESCRIÇÃO:
Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para redes óp�cas de distribuição, tendo como função 
principal realizar a conexão entre o cabo óp�co de entrada com até 8 cabos óp�cos de acesso aos 
assinantes (drop mini), u�lizando spli�er e adaptadores óp�cos. Como função secundária, permite 
também a derivação de cabos de baixa capacidade, sua saída bidirecional facilita à con�nuidade da 
rede. Todas as saídas de cabos e vedação possuem fechamento mecânico, dispensando a u�lização de 
ferramentas especiais. Pode ser instalado em redes aéreas (cordoalhas) além de possuir grau de 
proteção IP 55. 

2.DIMENSÕES: Comprimento: 416mm; Profundidade: 83mm; Altura: 178mm.

3. FORNECIMENTO PADRÃO:
    Caixa Terminal Óp�ca (base, tampa, borracha de vedação, 6 travas de fechamento, acomodação da                   
reserva de tubo loose, suporte para spli�er, 2 bandejas para organização das fibras).
    2 Reentradas SVM para cabos*
    8 Derivadores Assinante SVM
    8 arruelas de apoio
    1 ferramenta de aperto terminal assinante
    12 abraçadeiras plás�cas 100mm
    2 abraçadeiras metálicas
    2 parafusos M5x30mm
    1 par de suporte para fixação aérea em cordoalha
    2 sachês de álcool
    4 sachês de gel lubrificante
    1 e�queta de iden�ficação de rota
    1 cartela de iden�ficação de cabos
    1 tubo de passagem (cânula)

4. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO (não acompanham o produto):
    Alicate de corte, chave philips, es�lete, trena, roletador tubo loose, cortador longitudinal de tubo 
loose, decapador de fibra, decapador de cabo mini drop, materiais para limpeza do cabo (álcool 
isopropílico, papel toalha e gaze).

5. OPCIONAIS:
    Cordoalha Dielétrica                           Spli�er Óp�co               
    Protetor de Emenda Óp�ca               Adaptador Óp�co

6. CUIDADOS E SEGURANÇA:
    Cuidado com os raios de curvatura da fibra durante a montagem.
    U�lize produtos adequados para a limpeza das fibras óp�cas: álcool isopropílico e gaze.
    Atenção ao manipular o es�lete para evitar acidentes.
   A vedação da CTO deve seguir as orientações do fabricante, para garan�r a integridade das fibras 
emendadas.
    Fixe adequadamente em poste ou cordoalha. A instalação em poste requer a u�lização de equipa-
mentos de segurança.
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7. PREPARAÇÃO:
IMPORTANTE: Os cabos da Caixa de Terminação Óp�ca com sistema de vedação mecânico, NÃO 
PODEM SER LIXADOS.
7.1 PREPARAÇÃO DO CABO COM PONTA LIVRE:
7.1.1 Abra o cabo a 180cm da extremidade, corte e decape os elementos:

*esquema fora de escala

7.1.2 Faça a limpeza dos cabos.

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 50cm para 
achar o ponto de inversão dos tubos.

7.2.2 Após localizar o ponto de inversão, decape o cabo conforme a tabela abaixo (comprimento 
total), levando-se em consideração o número de tubos do cabo e a quan�dade de tubos a serem 
armazenados (não u�lizados nas emendas e/ou sangria). Deste modo, teremos a metade do compri-
mento total para a direita e a outra metade para 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. 

TUBO LOOSE
(entrada lateral esquerda 65cm)

(entrada lateral direita 40cm)

(180 cm)

FIBRA ÓPTICAELEM. TRAÇÃO
(10 cm)

(entrada lateral direita)(entrada lateral esquerda)
CABO ÓPTICO

CABO MULTITUBO COM 6 TUBOS
Tubos de
Passagem

5

5

4
43

3

240

198

156

120

99

78

2
1

Voltas na
Bandeja

Tabela 1

Comprimento
Total (cm)

Comprimento para
cada lado (cm)

CABO ÓPTICO

50 cm50 cm
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8. INSTALAÇÃO:
8.1 ABERTURA DA CAIXA: 
8.1.1 Solte os 2 parafusos da tampa, em seguida destrave as travas de fechamento conforme 
imagem abaixo.

8.2 PREPARAÇÃO DOS GROMMETS/REENTRADA: 
8.2.2 Re�re a borracha de vedação. Solte os parafusos phillips das travas plás�cas na parte superior, 
em seguida, re�re a borracha da reentrada.

ponto de inversão

Cabo aberto conforme dimensões da Tabela 1

ponto de inversão
FIBRA ÓPTICA ELEM. DE TRAÇÃO

(10cm)
ELEM. DE TRAÇÃO

(10cm)

TUBO LOOSE
(entrada lateral direita 40cm)

(entrada lateral direita)(entrada lateral esquerda)
CABO ÓPTICOCABO ÓPTICO



8.2.3 Para a instalação em sangria, faça um corte (conforme indicado a seguir) na borracha da reentra-
da para passagem dos cabos. Obs.: para instalação do �po PONTA LIVRE, desconsidere essa etapa.

8.2.4 Aplique o gel lubrificante na super�cie exterior, nos ori�cios da borracha e sobre o cabo, para 
auxiliar na montagem.

8.2.5 Passe os cabos pelos ori�cios da borracha da reentrada, posicione a borracha deixando 2,5 cm 
da capa do cabo, conforme imagem a seguir.

8.2.6 Abra o velcro, re�re a tampa de proteção e o parafuso que fixa a bandeja de emenda na base.

8.2.7 1º Encaixe a borracha de reentrada envolvendo os cabos e fixe-a com a trava plás�ca e coloque 
os parafusos sem efetuar o aperto final. 2º Insira as abraçadeiras metálicas pela ponta dos cabos, ou 
em caso de sangria, abra as abraçadeiras até a desmontagem, envolva-as no seguimento de cabo. 
Remonte a abraçadeira. Fixe as abraçadeiras metálicas na capa do cabo e na estrutura da caixa, em 
seguida, realize a ancoragem do elemento de tração u�lizando a arruela de fixação.

5

2,5 cm
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8.2.8 Corte o excesso do elemento de tração dos cabos fixados, feito isso, realize o aperto dos parafu-
sos da trava plás�ca u�lizando uma chave phillips (não acompanha o produto).
Obs.: Aperte os parafusos até que a flange da trava coincida com o topo da entrada.

8.3 FUSÃO DAS FIBRAS:
8.3.1 Realize a iden�ficação dos tubos loose a serem u�lizados e acomode a sobra dos demais (não 
u�lizados) no suporte metálico, atentando-se ao raio de curvatura mínima. Acomode-os em formato 
oval e realize a amarração com abraçadeiras plás�cas.

1º

2º

trava plás�ca

borracha da
reentrada
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8.3.2 Realize a transição do tubo loose para a bandeja de emenda contornando-o por cima da estrutu-
ra da base de fixação das bandejas. Fixe o tubo loose do cabo da direita no lado superior da bandeja e 
o tubo loose do cabo esquerdo no lado inferior da bandeja após efetuar uma volta do mesmo pela 
base da caixa. Fixe os tubos na bandeja com duas abraçadeiras plás�cas.

8.3.3 Após a fixação de todos os tubos loose necessários nas bandejas, corte as fibras a serem u�liza-
das conforme necessidade e acomode as demais.

8.3.4 As canaletas das bandejas podem alojar até duas emendas cada uma. Após realizar o corte das 
fibras, faça as fusões e armazene-as nas canaletas. Acomode as sobras de fibras no interior da bandeja.

8.3.5 Após realizar todas as fusões necessárias, encaixe a tampa de proteção re�rada do item 8.2.6, 
una as bandejas u�lizando a fita de velcro e a fivela de suporte.

tampa de proteção velcro
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8.4 MONTAGEM DO SPLITTER ÓPTICO:
Obs.: Caso sua caixa já esteja montada com spli�er óp�co, prossiga para a etapa 8.5 ou 8.6.
8.4.1 Re�re a tampa metálica de proteção do spli�er re�rando o parafuso com uma chave phillips (não 
acompanha o produto).

8.4.2 Prenda o corpo metálico do spli�er fixando-o no suporte com as saídas (OUT) direcionadas para 
o lado direito e a fibra (IN) para o lado esquerdo.

8.4.3 1º Enrole todas as fibras juntas no sen�do an�-horário e prenda-as com abraçadeiras plás�cas, 
acomode-as no local indicado. 2º Encaixe os adaptadores no painel. 3º Acople os conectores dos 
spli�ers nos adaptadores cuidadosamente.
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8.4.4 Parafuse a tampa de proteção do spli�er re�rada no passo 8.4.1, passe a fibra de entrada do 
spli�er pelo tubo de passagem para fazer a transição até a bandeja de emenda. Em seguida fixe o tubo 
de passagem no suporte, na caixa e na bandeja com uma abraçadeira plás�ca.

8.4.5 Abra o velcro de amarração e re�re a tampa de proteção da bandeja. Realize a fusão, conforme 
procedimento da sua máquina de emenda. Após realizar todas as fusões necessárias, feche a tampa da 
bandeja.

8.5 INSTALAÇÃO DE CABOS ASSINANTES CONECTORIZADOS OU COM O USO DE CONECTOR DE 
CAMPO: (somente para cabos DROP MINI)
*Para instalação de cabos JÁ CONECTORIZADOS siga as etapas 8.5.1, 8.5.2, 8.5.4, 8.5.5... 
*Para instalação de cabos com CONECTOR DE CAMPO siga as etapas 8.5.1, 8.5.3, 8.5.4, 8.5.6... 

8.5.1 Desrosqueie as travas roscadas das entradas a serem u�lizadas, re�re a borracha do interior do 
ori�cio u�lizando uma ferramenta não pon�aguda.

borracha de vedação

trava roscada
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8.5.2 Realize o corte na borracha de vedação assinante com um es�lete (não acompanha o produto), 
para alojar o cabo assinante conforme imagem abaixo:
Obs.: Para cabos NÃO CONECTORIZADOS, o corte na borracha não é necessário.

8.5.3 Passe o elemento óp�co do cabo pela trava roscada e pela borracha de vedação assinante. Faça 
a montagem do conector de campo seguindo as recomendações do fabricante. Rasgue o elemento de 
tração do cabo em 18cm a par�r do conector.

8.5.4 Para garan�r a vedação do cabo, re�re o excesso “pescoço” do cabo MINI DROP cuidadosamente 
com um es�lete.

8.5.5 Rasgue o elemento de tração do cabo em 18cm a par�r do conector. Passe o cabo pelo rasgo da 
borracha de vedação assinante e da trava roscada mantendo o elemento de tração fora da trava.

elemento óp�co 

conector de campo

elemento de tração

trava roscada

borracha de
vedação assinante

conector de campo elemento de tração

trava roscada
borracha de

vedação assinante



8.5.6 Aplique o gel lubrificante na borracha de vedação. Passe o conector do cabo assinante pelo 
ori�cio de entrada com cuidado e insira 1 arruela de apoio (acompanha o produto) entre a borracha 
de vedação assinante e o ori�cio de passagem, mantenha o elemento de tração fora da caixa.

8.5.7 Empurre a borracha e a arruela de apoio para o interior do alojamento, em seguida, acople o 
conector no adaptador óp�co.

8.5.8 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.

8.5.9 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 para usos futuros.
Obs.: Garanta uma folga no elemento óp�co do cabo para que ao es�car o cabo, o esforço seja 
apenas no elemento de tração.
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40cm

8.5.10 Para permi�r a abertura da tampa é obrigatório manter uma folga do cabo assinante conforme 
a figura abaixo. 

8.6 ENTRADA/ DERIVAÇÃO AUXILIAR:
8.6.1 A CTO Air Flat permite a instalação de sistema mecânico de vedação para cabos derivados.
Prepare o cabo conforme esquema a seguir:

8.6.2 Abra a entrada auxiliar rompendo a película de proteção.

ADEQUADO

NÃO ADEQUADO

FOLGA



13

2,5cm

8.6.3 Afrouxe os parafusos da trava plás�ca com uma chave phillips (não acompanha o produto) para 
re�rar a pressão da borracha da reentrada.
Obs.: Não é necessário re�rar a borracha da reentrada do alojamento.

8.6.4 Para auxiliar a montagem aplique o gel lubrificante no ori�cio da borracha da reentrada e sobre 
o cabo.

8.6.5 Passe o cabo pelo ori�cio da borracha da reentrada, deixando 2,5cm da capa do cabo para o 
interior da caixa, conforme imagem a seguir.

8.6.6 1º Passe a abraçadeira metálica (não acompanha o produto) pela ponta do cabo. Fixe as abraça-
deiras metálicas na capa do cabo e na estrutura da caixa, em seguida, ancore no elemento de tração 
u�lizando a arruela de fixação e corte o excesso do elemento de tração. 2º Aperte os parafusos da 
trava plás�ca u�lizando uma chave phillips (não acompanha o produto).
Obs.: Aperte os parafusos até que a flange da trava coincida com o topo da entrada.
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8.6.7 Realize a iden�ficação dos tubos loose e acomode a sobra do mesmo no suporte metálico, 
atentando-se ao raio de curvatura mínima. Acomode-os em formato oval e realize a amarração com 
abraçadeiras plás�cas.

8.6.8 Realize a transição do tubo loose para a bandeja de emenda contornando-o por cima da estrutu-
ra da base de fixação das bandejas. Fixe o tubo do cabo a direita no lado superior da bandeja e o tubo 
do cabo do lado esquerdo no lado inferior da bandeja após efetuar uma volta do mesmo pela base da 
caixa.  Fixe os tubos na bandeja com duas abraçadeiras plás�cas.

1º

2º
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8.6.9 As canaletas das bandejas podem alojar até duas emendas cada uma. Após realizar o corte das 
fibras, faça as fusões e armazene-as nas canaletas. Acomode as sobras de fibras no interior da bandeja.

8.6.10 Fixe a bandeja de emenda na base u�lizando o parafuso re�rado no passo 8.2.6, insira as 
tampas de proteção nas bandejas, em seguida, una as bandejas com o velcro de amarração.

9. FECHAMENTO:
9.1 Insira o gel lubrificante (2 sachês) dentro do canal da borracha de vedação em todo o percurso. 
Obs.: A não u�lização do gel lubrificante NÃO garante a vedação do produto por completo.

9.2 Faça a acomodação da borracha de vedação iniciando pela marca indicada na caixa.



9.3 Feche a tampa e trave as travas de fechamento, em seguida, rosqueie os parafusos M5 (acompa-
nham o produto) nas pontas da caixa.

10. FIXAÇÃO:
10.1 FIXAÇÃO EM CORDOALHA:
10.1.1 Fixe o suporte aéreo de cordoalha na CTO. Passe a cordoalha entre o suporte e o prensa cordoa-
lha. Depois realize o aperto do parafuso conforme esquema abaixo.

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

BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para Android e IOS.

/ �bracem +55 41 3661-2550
�bracem@�bracem.com


