
CTO Dupla Trava - Caixa de Terminação Óptica
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230 mm 310 mm 86 mm

1,5 kg

Descrição

 

Indicada para utilização em terminações ópticas, este produto permite a distribuição 

para até 16 usuários.

Monte a sua

Este modelo pode ser comercializado de acordo com a sua necessidade, podendo ser 

comercializada com ou sem acessórios internos (Splitter e Adaptadores).

Economize seu tempo

O modelo pode ser oferecido totalmente montado, com Splitter 1:8 ou 1:16 e acessórios 

de qualidade e baixa perda. Monte conforme a sua demanda (APC ou UPC).

Dupla Trava

Possui sistema de travamento duplo, localizados na parte superior e inferior lateral do 

produto, além do travamento central realizado por chave.

Melhor Acomodação

Espaço interno desenvolvido para melhor acomodação da fibra e periféricos 

necessitados durante a instalação.

Injeção em ABS Anti-Chama com Proteção UV

Injetada em plástico ABS de alta qualidade, anti-chama e com proteção UV em sua 

formação, garantindo maior durabilidade e resistência ao produto.

Código: 6.08.075
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Modelos disponíveis

CTO Dupla Trava - Caixa de Terminação Óptica

cód.: 6.08.075

CTO Dupla Trava - Caixa de Terminação ÓpticaCódigo: 6.08.075

Características

    Preparada para ambiente aéreo outdoor com isolação e proteção UV

    Contêm uma (01) bandeja para acomodação de splitter ou emendas de fibra óptica 

    Painel para acomodação de adaptadores ópticos SC

    Suporte para acomodação de cabos ópticos

    Ideal para acomodação em posição vertical

    Permite até 02 conexões de splitter óptico (mini) module: 1:8; (Total de 16 saídas)

Especificações Técnicas

Capacidade

Número de Saídas 16

16FO

Temperatura de Operação -10ºC a +40ºC

Umidade ≤ 85% (30ºC)

Número de Entradas 2

Instruções sobre o uso

     A instalação é indicada que seja realizada por profissionais capacitados.

     Indicada a utilização de fita BAP para fixação no poste.

     Nunca direcione a extremidade da fibra ou dos conectores ópticos para os olhos. A radiação óptica pode ser prejudicial.

Cenário de Aplicação

Fibra Óptica Fibra Óptica

CTO Dupla Trava
ClienteCTO

CUIDADO / ATENÇÃO:

Não olhe diretamente para o feixe de luz, isso poderá causar danos a visão.

Telefone: 35 3471.1034
suporte@axglobal.com.br
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