
® COYOTE In-Line
Caixa Terminal Óptica - CTO
A escolha versátil para redes a
subterrâneas de fibras ópticas. 

éreas e

Tampa articulada para
facilitar a manutenção

Fechamento prático 
através de clipes

Grommets para Vedação 
dos Cabos de Derivações 

(Drops Ópticos)

Organização interna
dos  tubos loose

Suporte com Prensa-Cabo
para Fixação Aérea 

Múltiplas aplicações e derivações de 
drops ópticos em projetos Fiber to the 
Home.

Aplicação Subterrânea



A  Caixa Terminal Óptica – CTO In-Line possui tamanho 

compacto, apenas 44 cm de largura, com capacidade 

para armazenar até 48 fibras ópticas.  Com fechamento 

através de clipes, a sua instalação é feita sem a 

necessidade de ferramentas especiais, além de 

acompanhar suporte para fixação aérea ou subterrânea. 

Totalmente mecânica, seus acessórios podem ser 

reutilizados caso seja necessário efetuar reentrada na 

caixa. Com tantas   características, a CTO é a escolha 

versátil para redes aéreas de fibras ópticas. 
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Tamanho compacto: 17,5" C x 10" L  x 3,5" H 

(44 cm x 25 cm x 9 cm);

Grande capacidade de cabos, através de diversas 

configurações  de Grommets; 

Possui 4 portas de entrada, sendo que cada uma 

aceita cabos com até 1-1/4" de diâmetro;

Hermeticamente selada;

Montagem rápida e fácil através de clipes - dispensa 

uso de ferramentas especiais;

Sistema de vedação dos cabos através de Grommet 

nas derivações de drops ópticos; 

Tampa articulada para facilitar a reentrada e 

manutenção;

Organizador interno de bandejas;

Válvula de ar integrada para o Flash Test; 

Linha completa de acessórios de montagem. 

Ÿ

Versatilidade

Características

® COYOTE In-Line
Caixa Terminal Óptica - CTO

Certificações e Garantias

Ÿ A Caixa Terminal Óptica - CTO foi testada de acordo com 

os exigentes requisitos internacionais BELLCORE GR-
771-CORE. É fabricada em conformidade com a norma 
ISO 9001 e procedimentos apoiados pela 
experiência e domínio PLP, com reconhecimento 
mundial desde 1947.

PLP - Produtos para Linhas Preformados Ltda.
Av. Tenente Marques, 1112 - Polvilho - CEP 07770-000 - Cajamar - SP - Brasil
Tel.: (11) 4448-8000 - Fax: (11) 4448-8080 - E-mail: plp@plp.com.br - www.plp.com.br C
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Utilizada em projetos Fiber to the Home - 
(Fibra até a Casa) nas derivações de Drops 
Ópticos em ligações de residências.

Kits para Instalação

Detalhe de aplicação subterrânea. 
 

Grommet de 8 furos p/
cabos de 3 a 6 mm

(2 peças)

Grommet de 2 furos p/
cabos de 11 a 15 mm 

(2 peças)

Suporte para
Fixação 
(1 peça)Abraçadeiras, Pinos, Parafusos e 

Organizadores de Tubo Loose
(1 peça)

Segurança Máxima
Ÿ Não necessita de ferramentas especiais, maçarico ou 

soprador térmico.

Para outras configurações de Grommets, consulte a PLP.

Bandeja
(2 peças)
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