
COYOTE® PTO 
PONTO TERMINAL         

ÓPTICO

Solução Compacta               
para ambientes internos  

PLP BRASIL
A conexão que você pode contar.



Descrição

O Ponto Terminal Óptico - PTO da PLP é 
um organizador de parede compacto para 
proteção e acomodação das emendas 
de fibras ópticas internas de casas, 
escritórios ou apartamentos.

O PTO PLP é produzido a partir de   
compostos retardantes de chama e é 
instalado facilmente em uma parede 

Características
• Permite acomodação de (2) adapta-

dores para saída de assinantes e (5) 
entradas de fio drop.

• Bandeja permite (2) emendas por 
fusão ou mecânica.

• Projetado para sistema pré-
conectorizado para armazenar fibra 
jumper.

• Portas de entrada de fibra através da 
parte traseira da base. 

• Tamanho compacto: H =108 mm x       
L = 80 mm x  P = 28 mm.

•	Cores: bege e cinza (c/ viabilidade de 
outras cores)

• Pode ser instalado facilmente em qual-
quer parede vertical plana.

• O raio de curvatura da bandeja for-
nece  um controle perfeito de rotea-
mento da fibra interna.

PLP® Produtos para Fibra Óptica

O COYOTE® QUE VOCÊ NÃO VAI SE IMPORTAR DE TER EM SUA CASA

Número        
Catálogo Cor Descrição

PTO-STD-02F Bege Ponto Terminal Óptico - PTO

PTO-TEF-02F Cinza Ponto Terminal Óptico - PTO
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Ponto de conexão óptico entre o 
Cabo Drop e o Cordão Monofibra s/
Adaptadores

1 - Tampa

2 - Base c/bandeja e bloco de apoio para emendas

3 - Feltro

4 - Parafuso c/tampa de fechamento 

5 - Braçadeiras plásticas

6 - Parafusos e buchas para fixação na parede

7 - Manual de instalação

Componentes

Embalagem
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PTO c/ Adaptadores SC-APC

Conexão c/ Cabo Drop

Conexão c/ Cabo Drop

vertical plana, sem uso de ferramentas 
especiais.

A solução Coyote PTO é fabricada em 
conformidade com os procedimentos da 
norma ISO 9001:2008 para garantir uma 
excelente qualidade e é apoiado pelo 
suporte e experiência de campo conferidos 
à PLP desde 1947.


