República Federativa do Brasil
Agência Nacional de Telecomunicações

Certificado de Homologação
(Intransferível)
Nº

07231-19-00256

Validade:

Indeterminada

Emissão:

18/01/2021

Fabricante:
CNPJ:51.775.690/0001-91
FURUKAWA ELECTRIC LATAM S.A.

Este documento homologa, nos termos da regulamentação de telecomunicações vigente, o Certificado de Conformidade nº 7082, emitido pelo FUNDACAO
CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TELECOMUNICACOES- CPQD.. Esta homologação é expedida em nome do fabricante aqui
identificado e é válida somente para o produto a seguir discriminado, cuja utilização deve observar as condições estabelecidas na regulamentação de
telecomunicações.

Tipo - Categoria:
Caixa Terminal Óptica Aérea e Subterrânea - III
Modelo - Nome Comercial (s):
FK-CTOP-16P
Características técnicas básicas:
Produto destinado a redes aéreas e subterrâneas para pequenas edificações.
Permite 36 emendas ópticas por bandejas grandes.
Permite 24 emendas ópticas por bandejas pequenas.
Capacidade máxima de 3 bandejas grandes e 2 pequenas.
Capacidade total para 156 emendas.
Permite até 16 adaptadores ópticos reforçados (8 em cada face da caixa).
Possui 2 portas de entrada (Grommet de derivação possui 2 furos).
Possui 2 portas de derivação (Grommet de derivação possui 2 furos).
Diâmetro mínimo de cabo de entrada que permite: 6,0mm / Diâmetro máximo de cabo de entrada que permite: 15,0mm.
Diâmetro mínimo de cabo de derivação que permite: 6,0mm / Diâmetro máximo de cabo de derivação que permite: 12,0mm.
Grau de proteção: IP68.
Será fornecida nas cores: cinza, branco, amarelo, verde, vermelho, azul e preto.
Este certificado substitui o de mesmo número emitido em 07/02/2020

Constitui obrigação do fabricante do produto no Brasil providenciar a identificação do produto homologado, nos termos da regulamentação de
telecomunicações, em todas as unidades comercializadas, antes de sua efetiva distribuição ao mercado, assim como observar e manter as características
técnicas que fundamentaram a certificação original.
As informações constantes deste certificado de homologação podem ser confirmadas no SCH - Sistema de Gestão de Certificação e
Homologação, disponível no portal da Anatel. (www.anatel.gov.br).

Davison Gonzaga da Silva
Gerente de Certificação e Numeração

