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CFOT-MF - METROCABLE
Tipo do Produto Cabos Ópticos

Construção  
RoHS Compliant

Dielétrico

Tight Buffer

Monomodo ou Multimodo
 

Descrição Conjunto constituído por cordões ópticos ("tight buffer"), elemento de tração
dielétrico, eventuais enchimentos, núcleo seco e protegido por uma capa externa
de material termoplástico retardante a chama na cor preta.

Aplicações Ambiente de
Instalação

Interno / Externo

Ambiente de
Operação

Subterrâneas em dutos ou aéreas espinadas em cordoalhas de
aço (Tubo loose)

 

Normas Aplicáveis
ABNT NBR 14772
ITU-T G 651
ITU-T G 652

Características Construtivas Â  Â 

Fibra Óptica Constituído por fibras ópticas revestidas em acrilato que podem ser do tipo SM
(Monomodo), MM (Multimodo) OM1, OM2, OM3 ou OM4  isoladas para que seu
diâmetro externo seja 0,9 mm.

Revestimento Primário da
Fibra

 Acrilato colorido.

Identificação dos Tubos Sequência de cores dos cordões

Verde

Amarelo

Branco

Azul

Vermelho

Violeta

Marrom

Rosa

Preto

Cinza

Laranja

Acqua
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Núcleo Conjunto constituído por fibras ópticas tipo monomodo ou multimodo revestidas
em acrilato, isoladas por revestimento de material termoplástico tipo "tight",
envoltas por elementos de tração não-metálico e revestido com uma capa de
material termoplástico. O cabo óptico de terminação de até 12 fibras ópticas
devem ser constituídos de 02, 04, 06, 08, 10 ou 12 cordões ópticos, contendo uma
01 (uma) fibra óptica por cordão.

Elemento de Tração Fibras dielétricas de aramidas aplicadas sobre o núcleo do cabo para fornecer  ao
cabo  resistência contra os esforços de tração, de modo que este tenha o
desempenho previsto nesta norma.

Capa Externa Sobre o núcleo do cabo deve ser aplicado por extrusão um revestimento de
material termoplástico não-propagante à chama e resistente a fungos e raios
"UV",na cor preta, com grau de proteção conforme definido na classe de
flamabilidade.

Classe de Flamabilidade Grau de proteção do cabo Gravação

Cabo óptico Geral COG

Cabo óptico com revestimento de baixa emissão de fumaça e gases 
tóxicos, livre de halogênios - "low smoke and zero halogen"

LSZH

 
Obs: Os cabos são fornecidos na modalidade COG. Mediante consulta, os outros 
graus de proteção podem ser fornecidos.

Dimensionais
Designação

Nº Fibras
Ópticas

Diâmetro Nominal Externo
(mm)

Massa Líquida Nominal
(kg/km)

CFOT MF

02 7,3 68

04 7,3 68

06 8,4 79

08 10,8 107

10 12,2 143

12 13,6 177
 

Dimensionais dos Cordões Ópticos

Cordão
Óptico

Monofibra

Diâmetro do Revestimento Secundário  0.9 ± 0.1 mm

Excentricidade do Revestimento Secundário 10% (máximo)

Diâmetro Externo do cordão óptico 2.0 mm
 

Secção Transversal
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Características Físicas
Raio mínimo de curvatura (mm)

- Durante a instalação: 15 x diâmetro do
cabo

 - Após a instalação: 10 x diâmetro do cabo

Carga máxima durante a instalação
(N)

1 x peso do cabo/km

Temperatura de operação -20 ºC a 65 ºC
 

Gravação "METROCABLE CFOT-x-MF wF y z MÊS/ANO ANATEL nANATEL LOTE"Nome do Cliente" 
nL (**)"
 
Onde:
 

 x = Tipo de fibra óptica
SM      Para fibras monomodo
MM      Para fibras multimodo
 

 = Número de fibras ópticasw
 

= y Gravação adicional para fibra óptica especial
G-652D                            Para fibras SM ITU-T G.652.D
(50)                              Para fibras multimodo 50μm
(62.5)                            Para fibras multimodo 62.5μm
(50) 10 GIGABIT OM3               Para fibras MM50 para transmissão de 10 Gbps em
até320m
(50) 10 GIGABIT OM4               Para fibras MM50 para transmissão de 10 Gbps em
até550m
 
z = Classe de flamabilidade
COG
LSZH
 

 Data de fabricação (MM/AAAA)MÊS/ANO
 

 Quando solicitado no Pedido de Compra*"Nome do Cliente" = 
*Sob consulta prévia para análise de viabilidade
 

 = nANATEL Número da Certificação Anatel Aplicável
 

 = Número do lote de fabricaçãonL
 
   = Marcação Sequencial Métrica xxxx m(**)
 

Embalagem  

 Tipo de
Embalagem

 Bobina de Madeira

 


