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TUBETE PARA
FIBRA ÓPTICA
TUBETE PARA FIBRA ÓPTICA
FO-T10 COM 1000 PEÇAS
Protetor de emenda para fibra óptica.
Composto de uma haste de aço inoxidável.
Um tubo plástico interno e um tubo de
plástico externo termo retrátil. São
utilizados para proteger e manter a
integridade das emendas ópticas.

Temperatura de Encolhimento

(°C): 110 ~ 130

Taxa de encolhimento Radial

(%): >50

Taxa de encolhimento Axial

(%): <10

Temperatura de Operação

(°C): -55°C ~ + 135°C

Medidas

3,5mm x 60mm
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ADAPTADORES
Os adaptadores ópticos são utilizados para realizar a conexão e o alinhamento do feixe óptico
entre os cabos de fibra óptica. Este dispositivo está disponível no modelo simplex. Utilizando um
ferrolho de Zircônia de alta performance, ele garante à junção uma baixa perda de inserção
durante a comunicação de dados. Sua alta resistência permite ainda grande número de
manuseios e reutilização durante sua vida útil.

FO-A10 COM 50 PEÇAS
Modo simplex
Monomodo
Conexão SC/UPC

FO-A11 COM 50 PEÇAS
Modo simplex
Monomodo
Conexão SC/APC
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CONECTORES
FAST
O Conector Fast Óptico de Campo é um conector óptico mecânico manual reutilizável que foi
desenvolvido para ser utilizado em cabos drop flat de até 3 mm e/ou cordões ópticos de 2 a 3 mm.
De fácil montagem, não exige nenhuma ferramenta especial, além de ferramentas normais para
preparação da fibra óptica. Foi projetado para uma terminação simples e rápida em campo, sendo
possível sua reutilização sem perda de suas características. Finaliza a instação na ponta de um
cabo de fibra óptica.

FO-C10 COM 10 PEÇAS
Monomodo
Conexão SC/UPC

FO-C20 COM 10 PEÇAS
Monomodo
Conexão SC/APC
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DIVISORES
SPLITTER
O divisor de fibra óptica também é conhecido como divisor óptico, é um dispositivo de distribuição
de energia óptica de guia de onda integrado. Ele desempenha um papel importante na rede óptica
passiva (EPON, GPON, BPON, FTTX, FTTH e assim por diante), permitindo que uma única
interface PON seja compartilhada entre muitos assinantes. Para conseguir isso, ele é projetado
para dividir um feixe de luz incidente em dois ou mais feixes de luz e acoplar os feixes de luz à
distribuição da ramificação como um dispositivo de fibra óptica, que tem a função de maximizar o
desempenho dos circuitos da rede. Podem ser fornecidos conectorizados nas fibras de entrada e
saída ou somente na entrada ou somente nas saídas.

FO-S80 - 1X8

FO-S81 - 1X8

8 fíbras de saída

8 fíbras de saída

1,5 metro

1,5 metro

Conexão SC/UPC

Conexão SC/APC

-40º C ~ +85ºC

-40º C ~ +85ºC

FO-S160 - 1X16

FO-S80 - 1X16

16 fíbras de saída

16 fíbras de saída

1,5 metro

1,5 metro

Conexão SC/UPC

Conexão SC/APC

-40º C ~ +85ºC

-40º C ~ +85ºC
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CABOS
ÓPTICOS
CABO ÓPTICO PATH CORD
O cordão óptico pode ser fornecido com
uma ou duas fibras, sendo as mesmas
constituidas por um elemento óptico tipo
monomodo ou multimodo índice gradual,
elemento de tração dielétrico e protegido
por um revestimento externo em material
polimérico retardante de chama. Possuem
conectores em ambas as extremidades e é
indicado para ambientes internos, fazendo
a interligação entre equipamentos ópticos.

FO-P10
Monomodo
2 metros
Conexão SC/UPC

FO-P20

FO-P30

Monomodo

Monomodo

2 metros

2 metros

Conexão SC/APC

Conexão SC/UPC/APC
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CAIXAS
CTO
CAIXA CTO COM BLOQUEIO
DUPLO
A caixa de terminação de acesso óptico
CTO é usado como um ponto de
terminação para o cabo do alimentador
para conectar-se ao cabo Drop no sistema
de rede FTTx. Capaz de acomodar até 16
assinantes. Ele integra splicing, divisão,
distribuição, armazenamento e conexão de
cabos em uma caixa de proteção sólida.
Acompanha
acessórios:
chave,
abraçadeira de rosca sem fim, parafusos
com bucha, fitas Hellerman e tubete.
Capacidade de upgrade de até 16FO.
Possui proteção IP-66, trava dupla, e
gerenciamento de cabos. Fácil de manter e
ampliar sua capacidade.

FO-CTO
Até 16 FO
Capacidade até 16 FO
Caixa vazia
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CAIXAS
CTO

FO-CTO80

FO-CTO81

8 FO

8 FO

Conexão SC/UPC

Conexão SC/APC

Adaptadores FO-A10

Adaptadores FO-A11

Acompanha splitter FO-S80

Acompanha splitter FO-S81
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CAIXAS
CTO

FO-CTO160

FO-CTO161

16 FO

16 FO

Conexão SC/UPC

Conexão SC/APC

Adaptadores FO-A10

Adaptadores FO-A11

Acompanha splitter FO-S160

Acompanha splitter FO-S161

COMO FUNCIONA UMA
CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA?
A internet de fibra óptica tem diversas vantagens, como a velocidade ou a eficiência de sua rede.
Para que tudo isso seja mantido de maneira consistente, é essencial cuidar da estrutura física. A
acomodação dos fios, favorece a construção de rede, ele conta com estruturas e divisões que
comportam a terminação de cabos.
Outro ponto importante é que a CTO, como também é chamada, serve para estabelecer a
“conexão” e a continuidade entre os elementos ópticos. Ela atua como um ponto intermediário,
considerando a limitação das dimensões dos cabos para percorrer grandes distâncias.
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CAIXAS DE
EMENDA ÓPTICA
A caixa de emenda foi desenvolvida com material de alta resistência
para proteger a fusão, distribuição e concentração das fibras ópticas
em redes aéreas e subterrâneas. Podendo assim suportar condições
adversas, tais como vibração, impacto, a distorção do cabo de tração
e as mudanças de temperatura fortes. Possui fechamento
termocontrátil, que garante melhor vedação. Versátil, pode ser
utilizada tanto em aplicações verticais quanto horizontais, e em
ambientes aéreos outdoor ou subterrâneos. Acomoda até 24, 48 ou
96 fibras em seu interior através de bandejas plásticas. Acompanha
acessórios: Kit de montagem, (fita Hellerman, parafusos com porca e
tampas), fita de aço, abraçadeira tipo U com parafusos e tubetes.

FO-CEO24
24 FO
Bandejas 1-4
Capacidade 24 fibras

FO-CEO48
48 FO
Bandejas 1-4
Capacidade 48 fibras

FO-CEO96
96 FO
Bandejas 1-4
Capacidade 96 fibras

PARA O QUE SERVEM?
Acomodar e abrigar as emendas onde vários
cabos ópticos foram unidos. Conexão com
outros cabos ópticos da rede. Pode ser
aplicado para casos de emenda mecânica,
conectores ou fusão. Selar e proteger pontos
de emenda, impedindo entrada de água,
sujeira,
insetos,
etc.
fechamento
termocontrátil, que garante melhor vedação.

BANDEJA PARA
ACOMODAÇÕES

ABRAÇADEIRA

ANEL DE VEDAÇÃO

BASE
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ANEL DE VEDAÇÃO

CABO
DROP
O Cabo DROP, foi projetado com capa plástica de alta resistência a tração e contra intemperismo
(sol, chuva, varições de temperaturas), de modo que atenda aplicações tanto internas quanto
externas, onde é exigido um cabo com uma maior qualidade e performance elevada. Utilizando
fibra óptica de baixa sensibilidade a curvatura, permite mais dobras no cabo durante as
instalações em espaços limitados com menores perdas, aumentando a performance na
transmissão. Durabilidade e vida útil superior proporcionada por meio de capa isolante a
eletricidade, retardante a chama e com baixa emissão de fumaça.

FO-D10 | 1FO G657A1
Quantidade de fibra: 1
Tipo de fibra monomodo G657A1
Comprimento 1km
Revestimento antichamas LSZH

FO-D20 | 2FO G657A1
Quantidade de fibras: 2
Tipo de fibra monomodo G657A1
Comprimento 1km
Revestimento antichamas LSZH

APLICAÇÃO

Projetado para interligar cabos ópticos externos da última caixa de emenda, por instalações
aéreas, até as instalações internas, por dutos de acesso ao assinante em rede FTTH. Em
aplicação áerea deve ser respeitado o lançamento em poste com vão de até 80 metros e com
flecha de 1%. Em instalação interna, o cabo pode ser instalado com ou sem guia, pois possui
estrutura compacta com o elemento de tração em aço e capa externa.

1. Elemento de sustentação
ANCORAGEM

2. Elemento de tração metálico

CAIXA DE TERMINAÇÃO

3. Fibra Óptica
4. Revestimento externo
de baixo atrito - LSZH

UNIDADE ÓPTICA
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MENSAGEIRO +
UNIDADE ÓPTICA

LAN
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PATCH
PANELS
Os patch panels são utilizados para organizar os cabos, e possibilitam uma fácil identificação dos
pontos de rede no rack. Eles são utilizados para fazer a conexão entre o cabeamento que sai do
rack e chegam às tomadas ou em outro patch panel interligando outro rack. Isso permite que a
mudança de um determinado usuário seja feita fisicamente no rack sem a necessidade de alterar
o cabeamento horizontal. Possui identificação de portas e pintura anticorrosiva. Produto atende
políticas de respeito ao meio ambiente.

LA-P548

LA-P524

48 Portas com guia

24 Portas

Catgoria CAT5e

Categoria CAT5e

RJ11 e RJ45

RJ11 e RJ45

LA-P648

LA-P624

48 Portas com guia

24 Portas

Categoria CAT6

Categoria CAT6

RJ11 e RJ45

RJ11 e RJ45
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PATCH
PANELS
QUAL A IMPORTÂNCIA DE USA-LOS?
Mantém os cabos organizados, qualquer tipo de cabeamento requer um mínimo de organização
para garantir seu bom funcionamento. Mantém cabos identificados, o emaranhado de cabos de
uma rede estruturada pode virar uma grande dor de cabeça. Evita prejuizos causados pelos
danos ao switch, com a proteção do patch panel, o switch fica menos exposto a danos e pode ser
utilizado por muito mais tempo.
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CAIXAS DE
SOBREPOR
Caixa de sobrepor, é o
ponto de acesso do
usuário, para conectar o
computador à rede local.
Ideal para instalação em
locais com espaço limitado
e em ângulos mais dificeis.
Suporta conexões de até
1000Mbps.

LA-CS51

LA-CS61

1 Porta

1 Porta

Categoria CAT5e

Catgoria CAT6e

LA-CS52

LA-CS62

2 Portas

2 Portas

Categoria CAT5e

Categoria CAT6e
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KEYSTONE
O keystone, nada mais é do que o terminal
onde se encaixa o cabo de rede. Possui o
lado da frente para conexão de cabo
montado com conector e na parte de trás é
conectado o cabo diretamente respeitando
esquema de cores de rede sinalizado no
keystone. Possui terminal de conexão em
bronze fósforo, e material com acabanto
termoplástico de alto impacto não propagante
á chamas.

LA-K60
Formato em 180°
Categoria CAT6

LA-K50

LA-K61

Formato em 180°

Formato em 90°

Categoria CAT5e

Categoria CAT6

LA-K51

LA-K62

Formato em 90°

Formato em 180° dual IDC

Categoria CAT5e

Categoria CAT6
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CONECTOR

Conector para crimpagem de cabos de
rede LAN. Feito com alta tecnologia, ideal
para montagem dos cabos de rede.

PC-CNRJ02
Conexão RJ45
Categoria CAT5

WWW.PLUSCABLE.COM.BR
WWW.PLUSCABLE.COM.BR

CABO REDE
PATCH CORD
CAT5e
Material: CCA
Revestimento: PVC
Conectores com travas

PC-ETHU15BL
Azul - 1.5m

PC-ETHU25BL
Azul - 2.5m

PC-ETHU50BL
Azul - 5m

PC-ETHU15K
Preto - 1.5m

PC-ETHU25K
Cor: Preto - 2.5m

PC-ETHU50K
Preto - 5m

Os cabos de rede são hardwares de rede
utilizados para interconectar dispositivos
para que ocorra a troca de informação
entre os mesmos. O cabo de rede patch
cord com plugue modulador RJ45 é um
cabo crimpado de forma industrial com
capa injetada que garante maior qualidade
e
desempenho
no
cabeamento
estruturado. Ideal para conectar pontos de
rede em estação de trabalho e os Patch
Panels aos equipamentos ativos da rede,
como switches, roteadores, entre outros.

PC-ETHU15RD PC-ETHU15WH
Vermelho - 1.5m

Branco - 1.5m

PC-ETHU25RD PC-ETHU25WH
Vermelho - 2.5m

Branco - 2.5m

PC-ETHU50RD PC-ETHU50WH
Vermelho - 5m

Branco - 5m

PC-ETHU100BL PC-ETHU100K PC-ETHU100RD PC-ETHU100WH
Azul - 10m

Preto - 10m

Vermelho - 10m
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Branco - 10m

CABO REDE
PATCH CORD
CAT6e
Material: CCA
Revestimento: PVC
Conectores com travas

PC-ETH6U15BL PC-ETH6U15K PC-ETH6U15RD PC-ETH6U15WH
Azul - 1.5m

Preto - 1.5m

Vermelho - 1.5m

Branco - 1.5m

PC-ETH6U25BL PC-ETH6U25K PC-ETH6U25RD PC-ETH6U25WH
Azul - 2.5m

Preto - 2.5m

Vermelho - 2.5m

Branco - 2.5m

PC-ETH6U50BL PC-ETH6U50K PC-ETH6U50RD PC-ETH6U50WH
Azul - 5m

Preto - 5m

Vermelho - 5m

Branco - 5m

PC-ETH6U100BL PC-ETH6U100K PC-ETH6U100RD PC-ETH6U100WH
Azul - 10m

Preto - 10m

Vermelho - 10m
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Branco - 10m

FERRAMENTAS
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ALICATES DE
CRIMPAGEM
Os
Os alicates
alicates de
de crimpagem
crimpagem da
da Pluscable,
Pluscable, além
além de
de crimpar
crimpar alguns
alguns modelos
modelos de
de conectores,
conectores, podem
podem
ser
utilizados
para
decapar
e
cortar
o
cabo
de
extensão.
Ideal
para
uso
profissional
ser utilizados para decapar e cortar o cabo de extensão. Ideal para uso profissional oferece
oferece
precisão
precisão para
para eliminar
eliminar problemas
problemas de
de mau
mau contato.
contato. Com
Com design
design compacto
compacto e
e trava
trava de
de segurança
segurança
oferece
precisão.
oferece precisão.
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ALICATES DE
CRIMPAGEM
LT-C10
Compatibilidade conectores RJ45
Lâmina em aço Mn65
Decapador e cortador

LT-C20
Compatibilidade RJ11, RJ12 e RJ45
Lâmina em aço Mn65
Decapador e cortador
Com catraca

LT-C50
Compatibilidade RG-6 e RG-59
Material PVC e Aço carbono

LT-C60
Compatibilidade RG-6 e RG-59
Material PVC e Aço carbono
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ALICATES DE
DECAPAGEM
Os alicates para decapar da Pluscable, foram desenvolvidos especificamente para descascar e
decapar cabos. Compativeis com vários tamanhos de cabos UTP, FTP e coaxiais, possuem
ajuste de altura e um design compacto que facilita o manuseio.
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ALICATES DE
DECAPAGEM
LT-S10
Compatibilidade UTP/STP ou cabos com
diâmetro 3,2mm a 9,5mm
Lâmina em aço Mn65
Material ABS

LT-S20
Compatibilidade cabos: 4, 6, 8 E 12mm
Alicate com ajustes independente nas lâminas
Lâmina em aço Mn65 e material em ABS
Acompanha chave sextavada em L

LT-S50
Compatibilidade cabos ópticos de 2mm,
900μm e 250μm
Material: PVC
Lâmina em aço carbono
Com trava

LT-S60
Compatibilidade cabos ópticos entre 2 e 3mm,
250μm e 125μm
Material: PVC
Lâmina em aço carbono

WWW.PLUSCABLE.COM.BR

CATÁLOGO
NETWORK

2021

CONTATO COMERCIAL
Atendimento exclusivo para revendedores:
São Paulo/SP - (11) 2197 - 8400
Varginha/MG - (35) 3219 - 9111
contato@coletek.com.br
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Este conteúdo é de autoria e propriedade
exclusiva da Coletek. 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. As imagens e
desenhos são meramente ilustrativas.

