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Descrição: 
 
 É uma caixa de junção óptica de instalação externa, que 
proporciona uma proteção mecânica e ambiental das fusões das 
fibras ópticas, e representa um ponto de terminal de instalação 
de rede óptica (PTR-O) ao ar livre.  Também pode ser utilizada 
como transição ou ligações de diferentes derivações ópticas ou 
multifibras de pequenos diâmetros, no interior ou exterior de 
edifícios. 
Composta por uma base com tampa articulada, bandeja 
possibilitando até 4 fusões de entrada/saída (com glândulas) 
para cabos de derivação ópticas e multifibras de até 10mm. 
Após o fechamento e a vedação, ela se torna resistente a 
intempéries climáticos, poderá ser instalada tanto na vertical 
como na horizontal, no interior ou exterior de edifícios. 

Código interno:                        PTR-O 

Composição: 

Dimensões (mm) Diâmetro  
5 mm 

Largura 
40 mm 

Comprimento 
940,5 mm 

Material: Base e tampa: Policarbonato de alta  
Resistência, cor cinzento médio. 

Características: 

• PTO-R base bandeja de fusão 
articulada a tampa  

• 2 entradas para cabos de 
diâmetros de no máximo 10mm 

• Kit de fixação (fita hellermam, 
parafuso e buchas) 

• Design compacto, robusto e confiável. Permite a instalação em planta simples com um rápido fornecimento da 
conectividade para instalações em condições externas. 

• Ocupa pouco espaço, minimizando o impacto visual ao colocar em paredes e/ou postes. 

• A tampa abre 180º, com facilidade por fecho tipo flange não necessita de ferramenta específica.  

• 4 entradas de cabos sendo 2 superiores e 2 inferiores. 

• As entradas contêm pré cortes vedadas para instalações de cabos. 

• A vedação dos cabos deve ser selada através de prensa-cabos com elastômero no seu interior, para cabos de 

multifibras ou fibra única de no máximo 10 mm.  

• Em sua base possui fixada uma placa de ligação de pequena dimensão, área para o armazenamento removível e 

canal guia para assegurar a curvatura das fibras, com capacidade para até 8 fusões. A bandeja contém uma fixação 

modelo 90, permitindo uma fácil rotação ou até mesmo sua remoção. 

• Três bases para fixação dos parafusos a ser instalados nas extremidades (paredes ou postes). 

• Na parte de trás a uma ranhura para uma peça específica em sua montagem. 

• Grau de proteção contra impacto mecânico IK08(5J). 

• A PTR-O é impermeável e resistente às condições atmosféricas. Grau de proteção contra penetração de pó e água 

IP-65. 

• A variação de temperatura para funcionamento é de -40º à 70º C. 

• O material da caixa foi submetido a teste de inflamabilidade de UL94: Autoextinguível Classe UV. 

• O material foi criado para uma duração de até 20 anos 


