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Dimensões (mm):

Manual

• Extremamente compacta

• Alto grau de segurança
• Fácil Instalação e acesso

• Versátil, aplicável em redes 
aéreas e subterrâneas 

5 ACESSOS PARA CABOS

ATÉ 48 EMENDAS ÓPTICAS

RESERVA DE LOOSE

TODOS OS AMBIENTES

TIPOS DE FIXAÇÃO

Através de uma entrada oval, que possibilita a sangria de 
cabos e mais três derivações para cabos de 6 a 16mm.

Possui suporte opcional para acomodação da sobra de 
tubos loose, com acesso seguro e facilitado.

Poste, cordoalha, fachada e caixas subterrâneas.

Comporta até 2 bandejas com capacidade para 24 
emendas termicas (fusão) ou 12 emendas mecânicas.

Caixa hermética, que oferece proteção plena até nos 
ambientes mais agressivos. Indicada para uso em 
ambientes interno e externo aéreo e subterrâneo.

CARACTERÍSTICAS:

Abriga e protege as emendas de 
fibras ópticas de esforços mecânicos 
e de agentes agressores externos.  

Fabricada com materiais resistentes 
à corrosão, envelhecimento e  
proteção contra os raios ultravioleta.

Grau de proteção de vedação IP68.
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CAIXA DE EMENDA ÓPTICA - CEO Mini
COM FECHAMENTO TERMOCONTRÁTIL
(CEO-Q Mini)

Também disponível em cores:

LINHA ÓPTICA
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Dimensions (mm):

Manual

• Extremely Compact

• High degree of safety

• Easy installation and access

• Versatile, applicable in aerial 
   and underground networks

5 ACCESSES FOR CABLES

UP TO 48 OPTICAL SPLICES

LOOSE RESERVE

ALL THE ENVIRONMENTS

TYPES OF FIXATION

Through an oval entry, which allows the cable bleeding and 
three more leads for cables from 6 to 16mm.

It has optional support for accommodating leftover loose 
tubes with safe and easy access.

Pole-mounted, string-mounted and wall-mounted and 
underground boxes.

Enables up to 2 trays with capacity for 24 thermal splices 
(fusion) or 12 mechanical splices.

Hermetic enclosure, which offers full protection even in the 
most aggressive environments. Indicated for use in internal 
and external aerial and underground environments.

CHARACTERISTICS:

It shelters and protects the splices of 
the optical fibers of mechanical 
stresses and external aggressors.

Made from materials resistant to 
corrosion, aging and protection 
from ultraviolet rays.

Degree of seal protection IP68.
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FIBER OPTICAL SPLICE CLOSURE - CEO Mini
WITH THERMOCONTRACTIVE CLOSURE
(CEO-Q Mini)

Also available in colors:

OPTIC LINE
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