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1 Objetivo:
Este manual tem o objetivo de auxiliar a instalação do CABO ÓPTICO DROP TUBO LOOSE
FIG.8 FTTH – Furukawa, especificando os acessórios e apresentando as principais recomendações para
a instalação.

2 O cabo óptico CABO ÓPTICO DROP TUBO LOOSE FIG.8 FTTH
2.1

Aplicação
Os cabos ópticos de terminação Drop Tubo Loose Figura 8 FTTH de 01 (um) a 12 (doze) fibras são

indicados para instalações aéreas autossuportadas, interligando cabos ópticos externos da última caixa de
emenda às instalações internas prediais, em distâncias típicas inferiores a 400m. Apresenta desempenho
mecânico adequado para instalações em vão máximo de 80 metros com flecha de 1%, respeitando a carga
máxima de operação de 1250N, podendo ser instalado em linhas de dutos ou eletrocalhas. Recomendado
para utilização em redes FTTH para acesso final ao cliente.
2.2

Construção do cabo:
Este cabo utiliza fibras ópticas monomodo (SM) ou monomodo com baixa sensibilidade à

curvatura (BLI-A/B) revestidas em acrilato, alojadas em um único tubo de material termoplástico
preenchido com geleia, sendo este núcleo reforçado com fibras dielétricas e fio de aço para esforços de
tração, protegidos por um revestimento externo, na cor cinza ou preta, de material polimérico resistente a
raios UV, intempéries, para uso interno e externo.

Figura 1 e 2 – Cabo Drop Fig. 8 Tubo Loose FTTH e Secção transversal.
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Principais características
Características

Unidade

Valores

Dimensional nominal (altura x largura)

mm

9,4 ± 0,5 x 5,0 ± 0,5

Diâmetro nominal do tubo

mm

2,0

Espessura mínima do revestimento externo

mm

0,85

Espessura média do revestimento externo

mm

1,1

Diâmetro nominal do fio aço galvanizado

mm

1,3

Diâmetro do fio de aço com revestimento

mm

3,3 ± 0,3

Força de bipartimento

kgf

Min. 1,5 / Max. 4,0

kg/km

43

Carga máxima de operação (CMO)

N

1250

Carga máxima de longa duração (EDS)

N

500

Vão máximo para flecha 1%

m

80

Durante a instalação

mm

150

Após a instalação

mm

75

ºC

-20 a +65

Peso linear nominal

Raio mínimo de curvatura

Faixa de Temperatura de Operação

Tabela 1 – Principais características do cabo

2.4

Código de cores das fibras
Fibra

Código de cores

01

Verde

02

Amarelo

03

Branco

04

Azul

05

Vermelho
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06

Violeta

07

Marrom

08

Rosa

09

Preto

10

Cinza

11

Laranja

12

Azul claro

Renato F. Cruz

Tabela 2 – Código de cores das fibras

3 Manuseio do cabo e aplicação das ferragens
3.1

Identificação
Para diferenciar as partes do cabo Drop Tubo Loose Figura 8 FTTH deve-se achar a gravação do

cabo a qual identifica a unidade óptica. A parte sem gravação corresponde ao fio de aço (mensageiro),
responsável pela ancoragem do cabo.

Figura 3 – Identificação das partes do cabo

3.2

Ferragens indicadas para a instalação do cabo Drop Tubo Loose Figura 8 FTTH
As ferragens (indicadas na tabela 3) são aplicadas diretamente ao fio de aço, ou seja, deve-se

retirar a capa antes de realizar a ancoragem.
Alça pré-formada

PLP DE 2525H

Laço pré-formado

PLP CT 1553H

Tabela 3 – Ferragens indicadas para o cabo
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Preparação e procedimento da ANCORAGEM:

1

2

Figura 4 – Sequência para retirar a capa do fio de aço.

Deslizar uma lâmina sobre a parte do cabo que contém o fio de aço, descascando-o no
comprimento necessário à instalação do elemento pré-formado. Afastar o fio de aço do núcleo óptico sem
promover esforços mecânicos ou curvaturas sobre o elemento óptico.

Figura 5 e 6 – Arranjo de ancoragem (esquerda) e Arranjo de suspensão (direita).

Aplicar o elemento pré-formado diretamente sobre o fio de aço. Durante e após esta operação o
núcleo óptico não deve ser submetido a esforços mecânicos provocados por compressão, tração ou
curvatura.
3.4

Detalhe do ATERRAMENTO do fio de aço
Para realizar o aterramento deve-se seguir o procedimento da figura 7. Nela é possível ver que

existe um fio-terra ligado diretamente no fio de aço (mensageiro descascado) e na haste de aterramento
localizada abaixo do solo.
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Figura 7 – Aterramento do elemento de sustentação (mensageiro).

3.5

Acesso aéreo do cabo Drop Tubo Loose Figura 8 FTTH em FACHADA
Um exemplo de instalação em fachada pode ser vista na figura 8. Para isto deve-se realizar a

ancoragem final na casa do cliente.
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Figura 8 – Instalação do Drop Figura 8 Tubo Loose FTTH

4 RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO


Observar sempre que o cabo Drop FTTH foi projetado para ser instalado em vãos máximos
do 80 metros, com uma flecha de 1%. Considerando este vão, a força de tração do cabo
instalado no ponto de ancoragem estará em torno de 40 kgf;



Conforme a NBR 15596 - Cabo óptico de acesso ao assinante - as instalações para cabos de
acesso (drop) não devem ultrapassar o comprimento máximo de 400 metros da última caixa
de emenda até o cliente ou entre caixas de emendas.



Uma carretilha deve sempre ser usada para garantir que o elemento óptico não sofra
esforços de curvatura e compressão acima dos limites do cabo. A carretilha deve ter um
diâmetro mínimo do 300mm;



Planejar a instalação definindo o sentido de lançamento e o poste inicial (ancoragem). Este
procedimento visa otimizar os trabalhos de tensionamento que devem iniciar na caixa de
distribuição óptica e terminar no cliente final;



Antes de se iniciar o lançamento do cabo óptico, nos postes subsequentes ao poste com
ancoragem, instalar o conjunto isolador para drop de suspensão, até que seja completada a
primeira seção de puxamento. Enquanto a bobina do cabo é conduzida próximo à linha de
postes, estender o cabo ao longo do lance, apoiando-o no poste com o auxílio de roldanas;
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O cabo deve ser ancorado onde o ângulo de deflexão horizontal e/ou vertical for superior a
30o. Nestes pontos devem ser efetuadas ancoragens em cada lado do poste, definindo-se
assim as seções de ancoragem;



O método mais indicado para instalação do cabo Drop Figura 8 Tubo Loose FTTH é o de
bobina móvel, onde a bobina é montada em um cavalete fixo na carroceria de um veículo
leve (figura 9), e deslocada do início ao fim do lance de forma a liberar o cabo ao longo dos
vãos de instalação;



No poste onde se iniciará o lançamento do cabo efetuar uma ancoragem final;

Figura 9 – Instalação com cavalete do Drop Figura 8 Tubo Loose FTTH



O elemento metálico do cabo deve ser aterrado no início e final de linha;



Mantendo o cabo tensionado, aplicar no cabo a alça pré-formada na posição adequada,
realizando a ancoragem do cabo e em seguida fixando o cabo nos pontos de suspensão com
o laço pré-formado;



Retirar, em seguida, os dispositivos de tração e passá-los à seção de puxamento seguinte;



Proceder a instalação do cabo nas novas seções de puxamento utilizando o mesmo
processo adotado nas anteriores.

4.1

Instalação com Catraca


Efetuar o tensionamento das seções, se necessário com auxílio de catraca. Com a catraca
efetuar o tracionamento sobre o fio de aço, nunca transferir esforços de tração ou
compressão para o núcleo óptico. Pode-se utilizar o poste seguinte ao de ancoragem para
realizar o tracionamento;
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Instalação com Lançamento Manual


Mesmo quando o cabo Drop for lançado manualmente (figura 10) se faz necessário respeitar
o raio mínimo de curvatura do núcleo óptico que é de 150mm;



Nunca envolver o núcleo óptico do cabo nas mãos ou nos braços usando-os como ponto de
apoio para o puxamento do cabo;

Figura 10 – Lançamento manual do Drop Figura 8 Tubo Loose FTTH
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