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DESCRIÇÃO: 
É um cabo óptico com conector reforçado do tipo Baioneta, 
montado em uma extremidade e que pode ser instalado ao 
ar livre em condições climáticas por assentamento, 
canalização ou fachada aérea, como nas seções finais. O 
cabo é constituído por uma fibra óptica monomodo de baixa 
sensibilidade à curvatura, protegida por revestimentos 
concêntricos dentro de um tubo solto preenchido com gel 
repelente à água e, por sua vez, coberto por uma série de 
fibras de aramida e fibras de vidro para fornecer resistência 
mecânica ao cabo e uma cobertura termoplástica externa 
resistente às condições climáticas, material não propagador 
da chama, baixa emissão de fumaça e livre de halogênio. O 
cabo é usado na rede de dispersão FTTH para a instalação 
em seções e linhas externas de caixas de terminais ópticas 
com adaptadores reforçados. 

 

Código Interno:                    cabo circular 5mm  

Material: Tampa  
externa: 
 

Termoplástico LSZH: não 
propagador de chama 
halogênio, sem chama, baixa 
emissão de fumaça e estável 
aos raios UV cor preta. 

 

 
Elementos  
de reforço: 
 

 

Fios de aramida e fibra de vidro 

dispostos longitudinalmente no 

tubo solto. 

Tubo 
loose: 
 

PC / ABS preenchido com gel 
de silicone cor branca. 

Segunda 
proteção a 
900 µm: 

Termoplástico LSZH: não 

propagador  de chama 

halogênio, sem chama, baixa 

emissão de fumaça e estável a 

UV. 

Conector 

reforçado 

baioneta:  

Corpo em policarbonato (PC) 
com fibra de vidro. Cor preta. 
Conector ABS. 

 

• Comprimentos variáveis. (Código MMM = Comprimento em metros) 

• Adequado para instalação ao ar livre em condições climáticas. Resistente a mudanças em temperaturas extremas, 
umdade, neblina de sal e entrada de água ou poeira. Grau de proteção IP 68. 

• Conector óptico interno de baixa perda com polimento na APC. Ponteira acessível para limpeza fácil do conector  

• Tampa de proteção removível e cativa que protege a extremidade de contato do conector de arranhões, depósitos ou 
sujira. 

• Conexão / desconexão fácil e rápida com o adaptador óptico. Ancoragem firme e confiável, girando e travando o 
coector. 

• Todos os materiais usados na fabricação de cabos estão em conformidade com os regulamentos RoHS. 
 

 

CARACTERÍSTICAS: 



 

 
Electroson Brasil Telecomunicações S.A 

 

Rodovia BR 277, 4500 – Curitiba – Ponta Grossa  
CIC – Curitiba -PR /Brasil  
CEP: 82305-200 

www.electrosonteleco.com.br 

Fibra Óptica  

Cabo circular 5 mm com conector reforçado  

Edição: 02                      Data: 08/04/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ø   A = 13 mm.  

Ø   B = 20 mm. 

Ø   L = 92 mm. 

   

   
 A

 

   
 B

 

L 

Diâmetros(mm): 

Conector Reforçado:  

Perda de 

inserção (dB) 

Max     Media  

Perda 

de 

retorno 

(dB) 

Repetibilida
de mín 
Conectado/d

esconectado 

Estab. Térmica  

c.c. -25 / +70 ºC 

 

Caída 

1m 

10ciclos  

Tração do  

Cabo:  200N 

Resist.Mec. 

Acople:200N 

Carga lateral  

estática 50N 

Torção 15N 

+ 180° 10 

ciclos 

< 0,30      < 0,15             > 60                       500                          Durante e após cada teste: Medições na 3ª janela de PI Δai≤0,20 dB e PR ar≥ 60 dB 

 

Cabo de diâmetro externo de (mm.) 
Peso do cabo (kg / km.) 

Espessura da tampa externa E (mm.) 

Conteúdo no elemento de reforço (dtex) 

Dimensões largas do tubo. Diâmetros (mm.) 

Segunda proteção a 900 µm 

Cabo de resistência à tração (N) 

Carga  de esmagamento do cabo (N) 

Energia de impacto (J) com raio de sup. Chocante 

Cabo de raio de curvatura (mm) 

Penetração de água com coluna de 1m (m.) 

Propagação de chama IEC 60332 

Emissão de gases corrosivos e tóxicos EN 60754 

Densidade de fumaça IEC 61034 

Temperatura de trabalho e armazenamento º C 

 

5,05 ± 0,1 

28 ± 5 

≥0,8 

Aramida ≥6000               Fibra de vidrio ≥90000 

Exterior: 2,0 ± 0,05         Interior: 1,0 ± 0,05 

Construção semi-estanque na primeira proteção em 250 µm. 

≥1200 

≥1000 

2J con r=300 mm. 

Diametro 10*D (D=Diámetro do cabo) Estático 5*D 

(D=Diámetro do cabo) 

≤1  (durante 14 días) 

Duração do aplicativo de chama: 60 segundos. CUMPLE 

Cumpre em  60754-2 Anexo A pH ≥ 4.3 y Condutividade: 

≤10µS/mm 

Cumpre  

-25 a +70 

 

Tipo de fibra  Fibra óptica monomodo de baixa sensibilidade a curvatura tipo ITU G.657.A2 cor verde  

Parâmetros geométricos da fibra 

Diâmetro do 

revestimento 

Diâmetro do 

revestimento 

Diâmetro do 

revestimento 

Diâmetro do 

revestimento 

Diâmetro do 

revestimento 

Diâmetro do 

revestimento 

 125+0.7µm         < 0.5µm               < 0.7%         242+0.7µm         < 10µm               < 5 % 


