
Fornecida nos modelos

•  Dimensões reduzidas

•  Fácil aplicação e u�lização

•  Homologada pela Anatel

Produto desenvolvido e fabricado pela Fibracem des�nado a acomodar as reservas e as emendas das fibras óp�cas 
de modo efetuar a distribuição dos sinais óp�cos em redes aéreas. A caixa permite abrigar emendas diretas ou 
derivadas, tendo capacidade para acomodar até 12 fusões em uma bandeja plás�ca em seu interior. Possui configu-
ração unidirecional para entrada de cabos, contendo 3 entradas cilíndricas para cabos com diâmetro de 8 a 14 mm. 
A vedação das entradas é efetuada por meio de tubos termocontráteis. Fácil fechamento mecânico entre a cúpula e 
base através de um conjunto cons�tuído por abraçadeira plás�ca.

CEO MINI CAIXA EMENDA OPT 12F

12 meses

ANATEL 02302-15-02220

ABNT NBR 14401 : 2016

Normas aplicáveis

IP 68
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MINI CAIXA DE EMENDA ÓPTICA
12 FIBRAS SVT

Homologação

Grau de proteção

Garan�a

12 M
es

es

Garan�a



Dimensional

Largura 180 mm

100 mm

288 mm

0,54 kg

Altura

Profundidade

Preta. Outras cores sob consulta.
Bandeja interna: Branca Cor

Possibilidade de personalização com a sua logo a par�r de 500 un.Personalização

Fornecimento

Acessórios inclusos

Aplicações

Produtos complementares / Adquiridos separadamente

Peso bruto

•  Fixada em cordoalha

•  Fixada em poste através de abraçadeira BAP ou cinta de aço inoxidável

•  2 tubos termo contráteis Ø 24/8

•  12 protetores de emenda

•  8 abraçadeiras plás�cas

•  2 fitas de alumínio

•  1 �ra de lixa de ferro G-40

•  1 sachê de álcool

•  1 par de suporte para fixação aérea em poste ou cordoalha

Plás�co de engenharia adi�vado com an� UVMaterial do corpo do produto

1 bandejaQuan�dade de bandejas

Termocontrá�l (SVT)Sistema de vedação
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Composição
Conjunto formado por base, cúpula, abraçadeira de fechamento e 
bandeja interna

DERIVADOR PARA MINI CEO SVT



Desenho técnico (mm)
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Vista Frontal Vista Lateral

Vista Inferior

Vista Superior

288

105

186,5

100


