
FICHA TÉCNICA

CABO ÓPTICO AUTOSSUSTENTADO AS 120

R08

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para propiciar a conexão entre disposi�vo, sendo indicado para instalação em 
redes  áreas urbanas e rurais, em vãos de até 120 metros. Por ser do �po autossustentado e totalmente dielétrico, possui 
bastões de FRP como elemento de tração, e deste modo evitando descargas elétricas nas redes. É de fácil manuseio e                 
instalação, dispensando a necessidade do uso de cordoalhas ou da execução de aterramento. Em sua formação, possui 2 
bastões de FRP e um tubo único  encordoados na formação SZ. O tubo único do �po loose geleado, permite ser cons�tuído de 
1 até 24 fibras monomodo reves�das em acrilato, garan�ndo resistência à penetração de umidade. Possui uma capa externa de 
material termoplás�co que proporciona uma ó�ma resistência contra as intempéries quando instalado ao tempo e sob a 
mesma um cordão de rasgamento (ripcord) para facilitar a sua re�rada. 
Atende integralmente a Norma ABNT NBR 14160               

INSTALAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Externo / Interno respeitando-se as normas
de segurança no quesito flamabilidade

Autossustentado

APLICAÇÃO

CONSTRUÇÃO

NÚMERO DE FIBRAS

TIPO DE FIBRA

REVESTIMENTO DA FIBRA

ELEMENTO DE TRAÇÃO

NÚCLEO

1 a 24 fibras

SM - monomodo (G.652D)

Primário (acrilato) 250µm 

FRP (fibra reforçada plás�ca)

2 bastões de FRP e tubo loose reunidos em formação SZ 

NR

DIÂMETRO EXTERNO NOMINAL

56 kg/kmMASSA NOMINAL

CAPA EXTERNA Termoplás�co com proteção an�-UV

GRAU DE PROTEÇÃO DO CABO

7,8 ±0,1 mm

TUBO LOOSE ÚNICO PBT preenchido com geleia

DESCRIÇÃO
*imagem meramente ilustrativa

CORDÃO DE
RASGAMENTO

FIOS DE 
AMARRAÇÃO

CAPA EXTERNA

TUBO ÚNICO GELEADO
COM FIBRAS ÓPTICAS

BASTÕES
DE FRPFIBRACEM AUTOSSUSTENTADO CFOA-SM-AS 120-S-YF-NR ANATEL 03738-15-02220 LOTE METRAGEM



FICHA TÉCNICA R08

Produto de fabricação Fibracem desenvolvido para propiciar a conexão entre disposi�vo, sendo indicado para instalação em 
redes  áreas urbanas e rurais, em vãos de até 120 metros. Por ser do �po autossustentado e totalmente dielétrico, possui 
bastões de FRP como elemento de tração, e deste modo evitando descargas elétricas nas redes. É de fácil manuseio e                 
instalação, dispensando a necessidade do uso de cordoalhas ou da execução de aterramento. Em sua formação, possui 2 
bastões de FRP e um tubo único  encordoados na formação SZ. O tubo único do �po loose geleado, permite ser cons�tuído de 
1 até 24 fibras monomodo reves�das em acrilato, garan�ndo resistência à penetração de umidade. Possui uma capa externa de 
material termoplás�co que proporciona uma ó�ma resistência contra as intempéries quando instalado ao tempo e sob a 
mesma um cordão de rasgamento (ripcord) para facilitar a sua re�rada. 
Atende integralmente a Norma ABNT NBR 14160               

CARACTERÍSTICAS

NOMENCLATURA

MECÂNICAS

TRAÇÃO

TIPO

Monomodo (G.652D)
1310 nm
1550 nm

≤0,36 dB/km
≤0,22 dB/km

COMP. ONDA ATENUAÇÃO

COMPRESSÃO

TORÇÃO
IMPACTO
DOBRAMENTO

CURVATURA

TEMPERATURA
DE OPERAÇÃO 

2,0 x peso / km do cabo em vão
de até 120 m com 1% de flecha

100kg
10 ciclos

25 ciclos com massa de 2kg
25 ciclos com massa de 2kg

Em instalação
Em operação

Raio mínimo de 160 mm
Raio mínimo de 80 mm

-20 a +65°CAMBIENTAL

FIBRA

IDENTIFICAÇÃO DAS FIBRAS

Bobinas com 2.000, 3.000 e 4.000 m, sendo admi�da uma tolerância de +3%
Outros comprimentos são fornecidos mediante consulta previa

COMPRIMENTOS PADRONIZADOS

NOMAS APLICÁVEIS

ABNT NBR 14160

ITU - T G652

FIBRACEM AUTOSSUSTENTADO CFOA-SM-AS 120-S-YF-NR ANATEL 03738-15-02220 LOTE METRAGEM
fabricante

produto cabo de fibra óp�ca

fibra monomodo
autossustentado

tamanho do vão

quan�dade de fibras

não retardante a chama

homologação anatel

lote e ano de fabricação

metragem linear do cabo 

núcleo seco

FIBRA 1 2 3 4 5 76 8 9 10 11 12

COR verde amarelo branco azul vermelho violeta rosamarrom preto cinza laranja azul claro

FIBRA 13 14 15 16 17 1918 20 21 22 23 24

COR verde
listrado

amarelo
listrado

branco
listrado

azul
listrado

vermelho
listrado

violeta
listrado

rosa
listrado

marrom
listrado

preto
listrado

cinza
listrado

laranja
listrado

azul claro
listrado

EMBALAGEM

Bobina de madeira


