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DESCRIÇÃO
A Caixa de Terminação Óptica ZTT-CTO-16FD foi exclusivamente desenvolvida para atender as demandas do mercado brasileiro. Com bandejas 
articuladas,  possui capacidade para até 16 saídas para cabos de acesso tipo Drop Flat, dois acessos para cabos de derivação e montagem em 
sangria. Permite realizar 16  emendas ópticas e montagem com até 2 micro splitters 1x8 ou 1 splitter 1x16 tipo micro ou box.

APLICAÇÃO
A Caixa de Terminação Óptica ZTT é recomendada para aplicação em redes de acesso e para 
derivação.  Sua instalação pode ser fixa em poste, parede, ou aérea em cordoalha.

CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA - CTO 1X16
ZTT-CTO-16FD
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ESPECIFICAÇÕES ÓPTICAS
Dimensões AxLxP (mm) 
Material
Peso
Temperatura de Operação (°C) 
Cor
Cores Opcionais

287x172x10
2  PC+ABS
2kg
-40 a +65
Preto
Amarelo, Azul, Vermelho, Cinza ou Verde (*)
(*) Disponibilidade de cores e prazo de entrega sob 
consulta.

CARACTERÍSTICAS
• Aplicação externa com proteção UV.
• IP55 - proteção contra chuva e poeira.
• Uma entrada oval em sangria para cabos de 8 a 14mm.
• Duas entradas individuais para cabos de 6 a 8mm.
• 16 saídas para cabos Drop Flat de 2,0x5,0mm a 2,2x5,0mm
• Sistema organizado para gerenciamento de fibras, com acesso separado aos Cabos 

Drop.
• Gravação de logotipo em silk screen (*)

(*) Disponibilidade e prazo de entrega sob consulta.

INFORMAÇÕES DE ENTREGA
Indicar o tipo de Splitter: Micro Splitter ou Splitter 
Box.  Indicar a quantidade de saídas: 1x8 ou 1x16.

Certificação ANATEL: 02964-19-02878. Certificado conforme requisitos técnicos da categoria III - ANATEL

Caso tenha dúvidas sobre o produto ou sua instalação, favor entrar em contato com a área técnica da ZTT: engenharia@zttcable.com.br.

http://www.zttcable.com.br/
mailto:engenharia@zttcable.com.br
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A ZTT foi fundada em 1992 na China, vindo mais tarde a abrir seu capital no mercado de ações em 2002. Como principal negócio da
empresa, a ZTT produz Cabos Ópticos dos mais diferentes modelos, destinados a suprir às necessidades do mercado de
Telecomunicação. Visando o desenvolvimento empresarial e a expansão de mercado, a empresa possui quatro plantas domésticas de
grande escala de produção, localizadas em Nantong, Guandong, Shenyang e Sichuan na China, e duas plantas no exterior, localizadas no
Brasil e na Índia. A capacidade anual de produção chega a 1 milhão de quilômetros somando as 7 subsidiárias de 6 bases de produção.

Os cabos ópticos ZTT são comercializados no mundo todo, em mais de 138 países, somando mais de 5.000.000 km, e são amplamente
utilizados em operadoras de Telecomunicação e Energia em todo o mundo, como a TOT, True, Telefónica, CAT, ICE, Qatar Telecom,
Eletricidade do Vietnã (PC1, PC2 e PC3), HK PCCW, entre outras. Os cabos da ZTT têm sido aplicados nos mais diferentes setores,
principalmente em ferrovias, operadoras de comunicação móvel, provedores de internet, metrôs, minas, aquisição de sinal, militares
(defesa nacional), entre outras.

A ZTT atende ao mercado de Telecomunicação e Energia, contando com uma rede de vendas e serviços global.
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