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CAIXA
TERMINAL
OPTICA
PRECONECTORIZADA
SELADA
FK-CTOP-L
(B10/B9
SLIM
ACOMODADOR PLASTICO)

Descrição

As Caixas de Terminação Ópticas Pré-Conectorizadas Seladas FK-CTOP-L B10 (base 10) e B9 (base
9) permitem o uso de cabos pré-conectorizados na entrada e saída, a fim de agilizar a ativação de
assinantes, sem a necessidade de montagem de conectores de campo ou a realização de fusões.
A FK-CTOP-L B10 é fornecida com 10 adaptadores reforçados, um para entrada, um para extensão
da rede e 8 para acessos assinantes.
A FK-CTOP-L B9 é fornecida com 9 adaptadores reforçados, um para a entrada da rede e 8 para
acessos assinantes.

Aplicação

Redes ópticas externas aéreas ou subterrâneas para pequenas edificações.
Produto para aplicações em cordoalha, poste ou parede.

Vantagem

Produto leve com dimensional compacto;
Pré-conectorizada plug and play;
Totalmente selada;
Não é necessário ferramentas adicionais para instalação;
Identificação dos números das portas em relevo;
Identificação radiação laser na cor amarela na base do produto;
Fornecido montado com suporte de acomodação de cabos interconexão.

Certificações

ANATEL para caixa terminal óptica subterrânea para pequenas edificações
ANATEL 04270-19-00256

Cor

Preto, cinza, branco, azul, amarelo, vermelho, verde e violeta.

Material do Corpo do Termoplástico reforçado com aditivo com proteção UV
Produto
Grau de Proteção

IP68
Instalações subterrâneas, testado em 0,6 m de coluna d'água.

Peso (kg)

1,2

Tipo de sistema de
vedação

Mecânico, totalmente selada.

Altura (mm)

320

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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Largura (mm)

250

Profundidade (mm)

226

Quantidade de
Adaptadores

FK-CTOP-L B10 - 10 adaptadores reforçados SlimConnector;
FK-CTOP-L B9 - 9 adaptadores reforçados SlimConnector.

Acessórios Inclusos

QR Code;
Acomodador plástico para reserva de cabos.

Identificação

Os modelos de caixas são identificados pela cor da trava plástica conforme tabela abaixo.
Cor da Identificação
Verde
Amarelo
Branco
Azul
Vermelho
Preto
Os adaptadores reforçados podem ser identificados visualmente pela cor da sua tampa.
Cor tampa adaptador
Modelo

B10

B9

Entrada

Vermelho

Vermelho

Azul

-

Porta 1

Verde

Verde

Portas 2~8

Preto

Preto

Extensão
Cliente (splitter
1x8)

Desenho técnico

Este documento técnico é de autoria e propriedade exclusiva da Furukawa Electric LatAm S.
A. É vedada a sua reprodução no todo ou em parte sem mencionar sua autoria, assim como
alteração de seu conteúdo ou contexto. Todas as especificações estão sujeitas a alterações
sem aviso prévio.
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