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• Fácil Instalação

• Fácil acesso (na versão reentrável)

• Prática e resistente

• 2 versões de cobertura:

  Reentrável ou Lacrada
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6 ACESSOS DE CABOS METÁLICOS

3 TAMANHOS

1 principal e 2 derivações em cada lado.

Capacidade para abrigar emenda de até 100 pares 
(CEANS 100), até 200 pares (CEANS 200) e até 400 
pares (CEANS 400).

PRATICIDADE E SIMPLICIDADE

FÁCIL INSTALAÇÃO NO MENSAGEIRO

ATERRAMENTO COMPLETO

Através de alças integradas com sistema autotravante, 
garantindo a fixação sem necessidade de peças adicionais.

Através da barra e conectores de aterramento e vinculação 
além de abertura nos cabeçotes para entrada de 
aterramento externo.

Abertura e fechamento simplificados através de travas 
intergadas.

2 VERSÕES DE COBERTURA
REENTRÁVEL: Permite a sua abertura e fechamento sem 
restrições e sem o uso de qualquer ferramenta;
LACRADA: Fechamento com o auxílio de um alicate universal 
e abertura somente com a quebra das travas.

       CARACTERÍSTICAS:

        Caixa de emenda para cabos telefônicos de pares metálicos.
Fabricada com materiais resistentes à corrosão, envelhecimento e  
proteção contra os raios ultravioleta.

www.quadrac.com.br

Quadrac Telecomunicações
Rua Ana Guimarães, 70 - Rocha - Rio de Janeiro | RJ - CEP: 20.960-040

Contato Comercial: (21) 3297-9450
vendas@quadrac.com.br
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Conjunto de Emenda Aérea
Não Selada - CEANS
(CEANS 100, 200 e 400 PARES)
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Dimensões (mm):
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CEANS 400
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CEANS 100

Manual Specification

• Easy Installation

• Easy access (in retractable version)

• Practical and resistant

• 2 cover versions: 

   Recessed or Sealed
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6 ACCESSES OF METAL CABLES

3 SIZES

1 main and 2 leads on each side.

Ability to house splicing up to 100 pairs (CEANS 100), 
up to 200 pairs (CEANS 200) and up to 400 pairs 
(CEANS 400).

PRACTICE AND SIMPLICITY

EASY INSTALLATION 
IN THE MESSENGER

COMPLETE GROUNDING

Through integrated handles with self-locking system, 
guaranteeing the no need for additional parts.

Through the bar and connectors for grounding and bonding 
in addition to opening in the heads for external grounding 
input.

Simplified opening and closing through of integrated 
locks.

2 COVER VERSIONS

REENTABLE: Allows its opening and closing without 
restrictions and without the use of any tool.                           
LACRADA: Closing with universal pliers and opening only 
with the breakage of latches.

       CHARACTERISTICS:

        Splicing box for telephone cables of metal pairs.
Made from materials resistant to corrosion, aging and protection 
from ultraviolet rays.

www.quadrac.com.br

Quadrac Telecommunications
70, Ana Guimarães street - Rocha - Rio de Janeiro - RJ
Brazil - Zip code: 20.960-040

Business contact: vendas@quadrac.com.br
       +55 (21) 3297-9450
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Unsealed Aerial 
Splice Set – CEANS
(CEANS 100, 200 and 400 PAIRS)
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