RESERVA DE CABOS
ÓPTICOS

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO REV.00

1. DESCRIÇÃO:
A Reserva Click é um produto desenvolvido e fabricado pela Fibracem
especialmente para acomodar a reserva operacional de cabos ópticos de
acesso a Caixa Terminal Óptica NAP (CV e NG) instalada em poste ou
cordoalha. A reserva operacional se torna um item indispensável quando
há necessidade de se deslocar a CTO NAP da sua posição original de
instalação, no poste ou na cordoalha para outro local como fazer a descida
da CTO ao nível do solo para manutenção ou expansão da rede.
Para cabos ópticos com diâmetro externo de 7,8mm é possível acomodar
aproximadamente 30m na Reserva Click.
2. DIMENSÕES:
LINEAR Comprimento: 420mm; Largura: 74mm; Altura: 70mm.
CRUZETA Comprimento: 420mm; Largura: 420mm; Altura: 78mm.
3. FORNECIMENTO PADRÃO:
Fornecimento variável de acordo com tabela abaixo para uma embalagem
com 6 unidades:
Montagem

Linear (6 unidades)

Cruzeta (3 unidades)

Componentes

Fixação em
poste

Fixação em
cordoalha

Fixação em
poste

Fixação em
cordoalha

Reserva click

6

6

6

6

12

24

12

12

3

3

3

3

X

12

X

12

Parafuso plas�c
(Ø5x 20 mm)
Parafuso plas�c
(Ø5x 12 mm)
Suporte aéreo
de ﬁxação

4. COMPONENTES NECESSÁRIOS PARA INSTALAÇÃO (não acompanham o
produto):
• Chave �po Philips;
• Alicate de Corte;
• Ferramentas para ﬁxação da abraçadeira BAP ou cinta de inox.
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5. OPCIONAIS:
• 1 par de suporte aéreo com parafusos para ﬁxação em cordoalha;
• Abraçadeira BAP para ﬁxação em poste;
• Fita de aço inox para ﬁxação em poste.
6. INSTALAÇÃO NA CTO NAP:
6.1 IDENTIFICAÇÃO DA CAIXA:
6.1.1 A Reserva Click só é compatível com a CTO NAP Fibracem com o
logotipo “CLICK” no canto superior direito.

NAP NG

NAP CV

6.2 INSTALAÇÃO COM A CTO NAP EM POSTE CIRCULAR OU DUPLO T:
6.2.1 Passe a abraçadeira BAP ou a fita de aço inox por dentro da Reserva
Click e envolva-a no poste.

3

6.2.2 Realize o aperto da abraçadeira ou da
fita com a chave ou ferramenta apropriada.
OBS: cuidado para não deformar a reserva
click ao apertar a abraçadeira BAP ou a fita
inox no poste.

6.2.3 Caso o poste seja do tipo duplo T, os
passos para instalação são os mesmos
descritos anteriormente para os dois
modelos de Reserva Click, porém com a
condição de que a mesma seja instalada
apenas na face plana do poste.
OBS: cuidado para não deformar a reserva
click ao apertar a abraçadeira BAP ou a fita
inox no poste.
6.3 INSTALAÇÃO EM MODO LINEAR COM A CTO NAP:
6.3.1 1º Na CTO NAP, posicione e aperte os dois parafusos plastic (Ø5 x 20
mm) até encostar nas torres. 2º Corte as torres indicadas. 3º Encaixe a CTO
NAP na Reserva Click através dos parafusos instalados forçando-a contra a
reserva e deslizando-a para baixo até realizar / ouvir o click.

1º

4

3º

2º

6.4 INSTALAÇÃO EM MODO CRUZETA COM A CTO NAP:
6.4.1 Para instalar o produto no modo cruzeta, encaixe uma reserva sobre
a outra e fixe o conjunto com o parafuso plastic (Ø5 x 12 mm) pelo furo
central. Para a fixação em poste, repita o mesmo procedimento descrito no
item 6.2.
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6.5 INSTALAÇÃO COM CTO NAP EM CORDOALHA:
6.5.1 É possível a utilização da Reserva Click Linear em cordoalha. Para
tanto, repita o procedimento descrito no item 6.3.1, fixando os dois
parafusos e encaixando a Reserva Click na CTO NAP (CV e NG).

6.5.2 Conforme descrito no procedimento de montagem da CTO, fixe os
suportes aéreos com os parafusos. Passe a cordoalha entre o suporte
plástico e o prensa cabos e realize o aperto do parafuso. Instale a CTO com
os cabos drop de assinantes voltados para o poste.
Observação: Os suportes e os parafusos são fornecidos junto com a CTO.
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7. INSTALAÇÃO LINEAR E CRUZETA DA RESERVA EM CORDOALHA:
7.1 Para a utilização do produto apenas como reserva técnica isolado da
CTO de modo linear, fixe os suportes aéreos com os parafusos na Reserva
Click, passe a cordoalha entre o suporte plástico e o prensa cabos e realize
o aperto do parafuso.
Observação: Os suportes e os parafusos acompanham o produto
conforme o modelo selecionado no passo 3.
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7.2 1ºPara instalar o produto no modo cruzeta, encaixe uma reserva sobre
a outra e fixe o conjunto com o parafuso plastic (Ø5 x 12 mm) pelo furo
central. 2ºEm seguida, fixe os suportes aéreos com os parafusos na
Reserva Click, passe a cordoalha entre o suporte plástico e o prensa cabos
e realize o aperto do parafuso.
Observação: Os suportes e os parafusos acompanham o produto
conforme o modelo selecionado no passo 3.

1º

2º
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PRODUTOS RELACIONADOS:

Caixa Terminal
NAP NG

Caixa Terminal
NAP CV

Cabo AS 120

Cabo AS 80

Cabo Drop F8

Cabo Drop Mini

Abraçadeira BAP

Cordoalha Dielétrica FA

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

/ ﬁbracem

BAIXE O APP DA FIBRACEM
Disponível para Android e IOS.

+55 41 3661-2550
ﬁbracem@ﬁbracem.com

