


Fibersul é uma empresa nacional que atua há mais de 15 anos em
desenvolvimento, fabricação, venda e instalação de produtos de
telecomunicação no ramo de fibra óptica. Na FIBERSUL você encontra produtos
certificados pela ANATEL e com selo ISO 9001/2015 que atesta os nossos altos
padrões de qualidade. Conheça nossas linhas: 

Sobre nós

ACESSÓRIOS ÓPTICOS

ACESSÓRIOS FTTH

ACESSÓRIOS PARA POSTE

RACKS E ACESSÓRIOS



Bandeja  oval

CTO-FS MODULAR
(ATÉ 16 FIBRAS)

ACESSÓRIOS FTTH

Módulo 01x16

Módulo 01x16

Tem a finalidade de acomodar e proteger emendas ópticas
por fusão entre o cabo troncal e os cabos de saída de uma
rede óptica terminal. Vedação mecânica. Possibilidade de
uso tanto com sistemas e emendas por fusão ou
conectorização. Possui sistema de reserva de fibra com
tubo loose e sistema de acomodação com áreas separadas
para armazenar, encaminhar, proteger e transportar as
fibras. Aceita cabo de entrada por sangria com diâmetro
de até 12mm, e saídas de 24 cabos drop com diâmetro de
1,6 a 3mm e cabo Flat.



Bandeja oval

Tem a finalidade de acomodar e
proteger emendas ópticas por fusão
entre o cabo troncal e os cabos de saída
de uma rede óptica terminal. Vedação
mecânica. Possibilidade de uso tanto
com sistema de emendas por fusão ou
conectorização. Possui sistema de
reserva de fibra com tubo loose e sistema
de acomodação com áreas separadas
para armazenar, encaminhar, proteger e
transportar as fibras. Aceita cabo de
entrada por sangria com diâmetro de até
12mm, e saídas de 24 cabos drop com
diâmetro de 1,6 a 3mm e cabo Flat.

CTO FS 24 PORTAS
(Splitter)

Sistema de reserva de fibra
com tubo loose e sistema de

acomodação. 

03 painéis articulados
 para 8 posições 

DIPONÍVEL NAS CORES

Verde Laranja Azul Vermelho

ACESSÓRIOS FTTH



CAIXA DE EMENDA
ÓPTICA

Produto desenvolvido para proteger a fusão, distribuição e
concentração de fibras ópticas em redes aéreas e
subterrâneas. A caixa abriga emendas diretas ou
derivadas, suportando até 144 fibras acomodadas em seu
interior através de bandejas plásticas. Possui configuração
unidirecional para entrada de cabos, com 1 entrada oval
para cabos de 10 a 25mm e 5 entradas cilíndricas para
cabos derivados com diâmetro de 8 a 18mm, seladas por
tubos termocontráteis (SVT). Fácil fechamento mecânico
entre a cúpula e a base através de um conjunto de
abraçadeiras plásticas.

FORNECIMENTO PADRÃO: Base (injetado em plástico
industrial)Cúpula (injetada em plástico industrial) Bandeja
para organização

ACESSÓRIOS FTTH

Plaqueta personalizada 
Acomodação da plaqueta na 

Caixa de emenda óptica 

Bandeja da Caixa de 
emenda óptica



ACESSÓRIOS FTTH

CARACTERÍSTICAS:

Produto desenvolvido para proteger a
fusão, distribuição e concentração de
fibras ópticas em redes aéreas e
subterrâneas. A caixa abriga emendas
diretas ou derivadas, suportando até
144 fibras acomodadas em seu interior
através de bandejas plásticas. A
bandeja é instalada nas caixas de
emenda óptica de 24 até 144 fibras
com a possibilidade de acomodação
de até 24 fusões óptica em suas
canaletas de borracha anti vibratória
para acomodar os protetores de
emenda, sendo que cada canal
acomoda duas emendas. Possui uma
tampa transparente para proteger as
fibras ópticas.

BANDEJA PARA CAIXA DE
EMENDA AÉREA/SUBTERRÂNEA

DIMENSÕES:

• Largura A: 221,00 mm
• Largura B: 249,00 mm
• Altura A: 91,00 mm
• Altura B: 94,00 mm

Canaletas de
 borracha

Aba de apoio a
fibra

Vista geral da
bandeja 



ACESSÓRIOS FTTH

Modelos 1X2, 1x4, 1x8, 1x16, 1x32 
fabricados com tecnologia PLC.

Splitters Ópticos são componentes passivos que realizam a divisão
do sinal óptico em uma rede PON. Eles são constituídos por uma
fibra de entrada e N fibras de saída, as quais dividem a potência
do sinal óptico de forma proporcional. entre elas, caracterizando-
os como splitters balanceados. São utilizados principalmente em
redes ópticas FTTx/PON e em redes HFC (TV a cabo). Podem ser
acomodados em Bandejas de Emenda ou Módulos Conectorizados.

SPLITTER ÓPTICO

Tamanho compacto que permite o 
armazenamento em diversos tipos 
de bandejas ópticas de emenda.

Certificado pela ANATEL.



Caixa de terminação de fibra óptica para
aplicações internas. Para conexão de um
adaptador SC simplex. A MINI PTO é mais
compacta, e devido ao seu design, o produto
é de fácil instalação. Pode ser fixada na
parede com fita dupla adesiva ou parafusos.
Fácil manuseio Injetada em ABS branco.

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICO (MINI)

DIMENSÕES:
Altura: 94,89 mm
Largura: 44,85 mm
Profundidade: 21 mm

PONTO DE TERMINAÇÃO ÓPTICO

ACESSÓRIOS FTTH

O PTO FS permite a fácil organização de cabos de fibras
ópticas (até 4 fibras, dependendo dos adaptadores 
 instalados). Os furos no interior da caixa são adequados para
a  montagem de adaptadores SC simplex (ligando-se a duas
fibras com conectores SC ou até 4 fibras com conectores LC).
O PTO FS foi projetado para fazer o trabalho de instalação em
pouco tempo. Na caixa há espaço para reserva de fibra e
possibilidade de acomodação de quatro protetores de emenda
ou quatro emendas mecânicas. A tampa superior pode ser
retirada para facilitar o acesso interno. Além disso, a caixa
possui uma aba deslizante que protege as conexões.

DIMENSÕES:
Altura: 130mm

Largura: 83mm
Profundidade: 24mm



CAIXA DE ANDAR 
FTTA - (01X08)

Desenvolvido para fazer o gerenciamento e fusão das fibras, splitters, cabos
ópticos verticais e os cabos internos e as derivações assinantes através de
adaptadores. Solução flexível, segura e de fácil instalação para a
organização e manutenção de fibras. Indicada para instalações prediais de
baixa densidade de cabos. Permite fazer sangria através de corte longitudinal
no cabo óptico e a utilização de cabos micro módulo e drop mini. Possui duas
entradas inferiores para cabos de até 10 mm e espaço para armazenamento
de sobras de fibras. Acompanha kit de fixação para parede, etiqueta
numerada para marcação das fibras e abraçadeiras para acomodação dos
cabos;

Capacidade de fibras:
Até 12 fusões, possibilitando a derivação de até 8 cabos assinantes, local
para armazenamento de splitter até 1x08.

ACESSÓRIOS FTTH

Parte inferior para emenda;

Acomodação do splitter na 
parte superior;

Tampa traseira pode ser
instalada na parede de
forma separada da
caixa, facilitando a
instalação;

Entrada do cabo ;



ACESSÓRIOS PARA POSTE

ESTICADOR FIBERSUL

Esticador para cabo drop mini desenvolvido para possibilitar a ancoragem de cabos em
roldanas, postes ou fachadas. Utiliza sistema de cunha para acentuar o travamento do cabo.

Esticador (fêmea) e dispositivo tipo cunha (macho), injetados em plástico; Vão máximo de 80
metros para lançamento dos cabos; Suporte aguenta até 40 kg;

A cunha do esticador é fixa e isso facilita na hora da instalação. Gancho de ancoragem
fornecido em aço ATC 1070 (galvanizado a fogo) de Ø 4mm;

Curva
Fixado fixado com
cabo inteiro

De passagem
Fixado com cabo inteiro

Curva
Fixado pelo elemento
de tração



CARACTERÍSTICAS: Fabricada em PS amarelo
injetado. Inscrições impressas em tampografia.
Cores diversas, com anti-UV.

APLICAÇÃO: Utilizada para identificação de fibra
óptica em postes. Desenvolvida para atender as
especificações da ABNT.

DIMENSÕES: Largura: 90mm. Altura: 40mm.
Espessura: 2mm

ACESSÓRIOS PARA POSTE

PLAQUETA DE IDENTIFICAÇÃO

ALÇA PRÉ-FORMADA

A Alça Pré-formada (APFE) é utilizada no
encabeçamento do fio FE e FEAA, em
isolador de roldana. Fabricada em arame de
aço galvanizado . Tem a vantagem da
economia, além de aderir, sem danificar a
camada protetora do cabo. destina-se à
execução de pontos finais mecânicos no
primário junto ao isolador de disco, ou no
secundário diretamente no isolador roldana
para cabos de alumínio.

Material: arame de alumínio
Aplicação: Cabo óptico

Pontas: lixadas
Identificação: Impressão

gravada nas varetas de cada
peça.



São cabos de fibra óptica pré-
conectorizados e testados em
laboratório. Podem ser
fornecidos com duas fibras
(duplex) ou uma fibra (simplex).
O cordão óptico recebe
conectores em ambas as
extremidades. Estes cordões se
destinam ao uso exclusivamente
interno e sua aplicação mais
comum é a interligação de
equipamentos ópticos com
acessórios de terminação dos
cabos, tais como os DIO’s.
Utiliza-se conectores como, E-
200, FC, LC, SC E ST.

CORDÃO ÓPTICO

ACESSÓRIOS ÓPTICOS



O rack de DIO é um acessório de 1U (até 24
fibras) até 3U (até 48 fibras) divididos em duas
ou quatro bandejas para armazenamento das
emendas ópticas e dos adaptadores para
distribuição das fibras respectivamente, sendo
este painel de distribuição totalmente interno.
Este acessório é utilizado em rack padrão 19”,
sendo possível adaptá-lo ao rack padrão 23”,
fazendo uma simples inversão de suporte de
fixação. Os painéis de fixação dos adaptadores
ópticos são duplos e móveis, girando para
esquerda e para a direita. É utilizado em
emendas entre cabos e extensões ópticas, para
realização de manobras com os cordões ópticos
e interconexão com equipamentos. Permite a
utilização de cabos tipo loose, tight, multicordão,
internos ou externos com fibras monomodo ou
multimodo. O acabamento é em Epóxi bege,
preto ou grafite.

DISTRIBUIDOR INTERNO 
ÓPTICO

ACESSÓRIOS ÓPTICOS

DIO 1U

DIO 2U

DIO 3U



DISTRIBUIDOR INTERNO
ÓPTICO (ALTA DENSIDADE)

MODELOS

O DGO-Rack, pode ser fabricado com variação da altura em U: 1U (36 fibras/01 gavetas), 2U (72
fibras/02 gavetas), 3U (108 fibras/03 gavetas), 4U (144 fibras/04 gavetas).

Possui gaveta deslizante com painel frontal para acomodação dos adaptadores ópticos e pig-tails;
bandejas para armazenamento das emendas e bandeja para sobra do cordão do pig-tail. Disponível
nas cores bege e preto.

1U/36 fibras 2U/72 fibras

3U/108 fibras 4U/144 fibras

ACESSÓRIOS ÓPTICOS



RACKS E ACESSÓRIOS 
Os Racks de piso são ideais para utilização e qualquer ambiente, para
guardar equipamentos e acessórios que precisem de proteção. São
totalmente fechados, equipados com chaves na porta e fechos nas aterais e
na tampa traseira. Para facilitar a instalação dos equipamentos e passagem
dos cabos, as laterais e a tampa traseira são removíveis.

Fecho moeda
PS Fumê/

Transparente
Fechada Chapa Perfurada

Vidro Fumê/
Transparente

Fecho cremona

Piso aberto 
ou fechado

Estrutura da 
porta  reforçada 
com "caixa de ar"

Pés niveladores
 (rodízio, fixo
ou giratório)

Fecho universal 
3F para rack



RACKS E ACESSÓRIOS 

LINHA PLUS 
Fabricados em chapa
de aço com espessuras
entre 1,2 mm e 1,9mm.
Este modelo robusto
tem a capacidade de
carga estática de até
1300kg.

Alturas: 16U a 44U
Larguras: 600m a
800mm
Profundidades:
500mm até 1200mm

LINHA PADRÃO
Fabricado em chapa de
aço com espessuras
entre 0,75mm e 1,5mm.
Este modelo suporta
carga estática de até
900kg.

Alturas: 16U a 44U
Larguras: 600m a
800mm
Profundidades:
500mm até 1200mm

LINHA ECONÔMICA
Fabricados em chapa
de aço com espessuras
entre 0,75mm e 1,2mm.
Este modelo suporta
carga estática de até
600kg.

Alturas: 16U a 44U
Largura: 600,00 mm
Profundidade: 700,00
mm



Nosso Rack Coluna é desenvolvido para cabeamento em
ambientes com acesso restrito ao público, tendo como

principal vantagem o seu fácil acesso.
 

MEDIDAS:
Altura: 12U a 44U

Largura: 545mm (sem guias) 845mm (com guias)
Profundidade: 100mm (sem guias)

Profundidade: 300mm (com guias)
 

OPCIONAIS:
• Guia Cabo Vertical e Superior

RACK COLUNARACK COLUNA

BANDEJA FIXAÇÃO 
FRONTAL

BANDEJA FIXAÇÃO 
FRONTAL

CARACTERÍSTICAS:

Padrão 19" tipo prateleira
2 pontos de fixação no rack
Kit para fixação no primeiro plano do rack
Chapa de aço SAE 1010
Pintura epoxi texturizada: preto, grafite ou bege
Dimensões: Largura 19"
Dimensões: Altura 1U (44,45mm)
Dimensões: Profundidade: 150, 200, 250, 350, 400 e 450mm

ACESSÓRIOS PARA RACK



BANDEJA DUPLA
FIXAÇÃO

CARACTERÍSTICAS:
 

Padrão 19" tipo prateleira
Altura 1U

Chapa de aço SAE 1010
Pintura epóxi texturizada; preto, grafite ou bege

BANDEJA DUPLA
FIXAÇÃO

BANDEJA MÓVEL

CARACTERÍSTICAS:

Padrão 19" tipo prateleira
Altura 1U
Fixação em quatro pontos do rack
Chapa de aço SAE 1010
Trilhos deslizantes tipo gaveta
Pintura epoxi texturizada; preto, grafite ou bege

Profundidades: 400, 500, 600, 700, 800, 900,
1000 e 1100mm

Profundidade: 400, 500, 600, 700, 800, 900mm

BANDEJA MÓVEL

ACESSÓRIOS PARA RACK



BANDEJA FIXAÇÃO
 CENTRAL

CARACTERÍSTICAS:
 

 Especial para Rack Coluna
 Padrão 19" tipo prateleira

 Altura 2U
 Fixação central

 Chapa de aço SAE 1010
 Pintura epoxi texturizada; preto, grafite ou bege

GUIA CABO
HORIZONTAL

APLICAÇÕES:
Padrão 19", utilizado para organizar cabos em racks,
especialmente em instalações de maior porte e facilitando a
operação e manutenção.

CARACTERÍSTICAS:
Estrutura em chapa de aço SAE 1010
Tampa removível
Fornecido em 1U ou 2U
3 profundidades diferentes: 50mm / 80mm / 100mm
Possibilidade de aplicar a logomarca do cliente
Pintura epoxi texturizada: preto, grafite ou bege

BANDEJA FIXAÇÃO
 CENTRAL

Profundidade: 400 e 500mm

GUIA CABO
HORIZONTAL

ACESSÓRIOS PARA RACK



CARACTERÍSTICAS:
Para racks com largura de 700, 800 e 900mm
Utilizada para organizar o cabeamento no interior do rack
Porta com dobradiças e fechamento com imãs
Fixadas nos planos de montagem
Pintura epoxi texturizada: preto, grafite ou bege

GUIA ARGOLA
APLICAÇÕES:

Padrão 19", utilizado para organizar 
cabos em racks, especialmente em

instalações de maior porte e 
facilitando a operação e manutenção.

 
CARACTERÍSTICAS:

Estrutura em chapa de aço SAE 1010
Fornecido em 1U ou 2U

Possibilidade de aplicar a logomarca do cliente
Pintura epoxi texturizada: preto, grafite ou bege

GUIA CABO
VERTICAL

GUIA CABO
VERTICAL

 Profundidades:  50mm / 80mm / 100mm

Profundidade: 50, 80 e 100mm

GUIA ARGOLA

ACESSÓRIOS PARA RACK



CARACTERÍSTICAS:
Caixa e tampa em chapa de aço SAE 1010
Altura 1U
Pintura epoxi texturizada: preto
Cabo de alimentação 1,5m ou 2,5m de comprimento
Plugue tomada 2P+T (macho)
Tensão AC: entrada 110/220V
Corrente 10A ou 20A
Opção com ou sem fusível
Opção com ou sem disjuntor

FRENTE FALSA
APLICAÇÕES:

Padrão 19", utilizado para fechamento 
do plano frontal dos racks, com

largura padrão 19".
 

CARACTERÍSTICAS
Chapa de aço SAE 1010

Possibilidade de aplicar a logomarca do cliente
Pintura epoxi texturizada: preto, grafite ou bege

RÉGUA DE TOMADA
EM AÇO

Fornecido em 1U, 2U, 3U, 4U, 5U

04, 06, 08, 10, 12 Tomadas

FRENTE FALSA

RÉGUA DE TOMADA
EM AÇO

ACESSÓRIOS PARA RACK



CARACTERÍSTICAS:
Caixa e tampa injetadas em plástico 

industrial na cor preta
Padrão 19"

Tomadas padrão NBR 14136
Tensão de entrada e saída: 110/220V - 60Hz

Cabo de alimentação 1,5m ou 2,5m de comprimento
Plugue tomada 2P+T (macho)

Tensão AC: entrada 110/220V
Corrente 10A ou 20A

 Opção com ou sem disjuntor

CARACTERÍSTICAS:
Fluxo de ar: 166,00 CFM
Instalação no teto dos racks
Chapa SAE 1010
Botão liga/desliga
Fusível de proteção
Cabo 1,5m

SISTEMA DE
VENTILAÇÃO

RÉGUA DE TOMADAS
PLÁSTICA

RÉGUA DE TOMADAS
PLÁSTICA

Altura 1U

SISTEMA DE
VENTILAÇÃO

Tensão 110/220V

ACESSÓRIOS PARA RACK



CARACTERÍSTICAS:
Padrão 19" tipo bandeja

Profundidade: 455mm
 Fixação nos dois planos do rack

Chapa de aço SAE 1010
Pintura epoxi texturizada; preto, grafite ou bege

Opção com 2 ou 4 ventiladores
Chave Liga/Desliga - (110/220V) - Fusível de Proteção

Cabo de 1,5m de comprimento

CARACTERÍSTICAS:
Instalação em racks
Chapa de aço SAE 1010
Fácil instalação (através de parafusos)
Permite fácil locomoção do rack

BANDEJA COM
SISTEMA VENTILAÇÃO

KIT RODÍZIOS

2 rodas fixas e 2 móveis

BANDEJA COM
SISTEMA VENTILAÇÃO

Altura 1U

KIT RODÍZIOS

CARACTERÍSTICAS:
Aço SAE 1010

Passagens de cabo com tampas
Permite maior espaço na base do rack para reserva técnica

Larguras e profundidades para todos os padrões de rack

BASE SOLEIRA

Alturas: 100 e 150mm

BASE SOLEIRA

ACESSÓRIOS PARA RACK



+55 14 3653 8090

www.optrade.com.br

Av. Rui Barbosa, 351 – Sala 04 Centro – Brotas – SP
 CEP 17380-000

@optradetelecom


