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Fundada em 2011, a 2 Flex Telecom nasceu para atender uma necessidade específica de 
mercado, onde muitas empresas do segmento de telecomunicações buscavam fornecedores 
para atuar como parceiros que possibilitassem soluções customizadas, visando agregar valores 
ao resultado final.

Constituída com capital 100% nacional, atuando no segmento de telecomunicações, 
comercializando seus produtos em todo território nacional, tendo sua sede em Duque de 
Caxias/RJ.

Possui um portfólio de produtos com diversas soluções para infraestrutura de redes wireless, 
network e ópticas. Com linhas de produtos em constante atualizações e renovações, 
acompanhando as crescentes demandas do mercado de tecnologia de transmissão de dados, 
com excelência em qualidade e preços competitivos.

HISTÓRIA:

Nosso trabalho consiste em desenvolver, fabricar e comercializar 
produtos de qualidade que facilitem o serviço das empresas de 
telecomunicações, em especial os ISP’s, reduzindo distâncias 
entre o fabricante e o consumidor, buscando sempre ouvi-lo
 para alcançar a tão desejada excelência. Inovação, 
personalização, desenvolvimento e parceria são palavras 
que estão em nosso lema.

Estar entre as 3 maiores empresas do Brasil nesse segmento, através de produtos 
desenvolvidos com apoio e ideias de nossos parceiros. Grande parte dos recursos 
financeiros são empregados no desenvolvimento de novas soluções e na construção de 
um novo complexo logístico com tamanho 10x maior que o atual visando o bem-estar de 
nossos colaboradores e parceiros.

MISSÃO:

VISÃO:

VALORES:

2. RESPEITO AOS PARCEIROS E COLABORADORES:
Estamos abertos ao novo, dispostos a escutar pontos 
de vista e ideias diferentes, estimulando o 
desenvolvimento da empresa e de todos os envolvidos.

3. SEMPRE COM A DEVIDA ATENÇÃO:
Começamos pequenos, crescemos e hoje buscamos voos 
mais altos para atendermos a todos com o mesmo 
profissionalismo e atenção.

4. COMPROMISSO COM A HONESTIDADE: 
Honramos os nossos compromissos diante dos nossos 
colaboradores, fornecedores e clientes. Valorizamos ao máximo 
nossas relações e o potencial humano. Juntos somos mais fortes.

1. EXCELÊNCIA COM MENOR CUSTO:
Queremos sempre fazer melhor, do que já 
fazemos atualmente, explorando novas soluções 
e ideias, com preço justo para nossos parceiros.
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NOVIDADES NO PORTFÓLIO

CTO 16FO DUAL

DIO 48FO 1U
APC E UPC

https://2flex.com.br/produto/distribuidor-interno-optico-48-fo-apc/
https://2flex.com.br/produto/distribuidor-interno-optico-48-fo-upc/
https://2flex.com.br/produto/cto-terminacao-optica-16fo-dual-2flex/
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Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

 A caixa de terminação óptica 2F-FCTO-16C foi desenvolvida para atender a uma demanda 
em redes FTTx pois permite fazer derivação, como uma caixa de emenda e sangria com 4 
entradas/saídas. É um produto indispensável pois é versátil e completo.

O gabinete metálico 2F-FDIO-48-APC da 2Flex Telecom é apropriado 
para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil 
que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo 
óptico. O DIO é completo e já vem pronto para uso!

CTO 16FO DUAL

DIO 48FO em 1U
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• CTO para 16 fibras;
• Permite fazer derivação como uma caixa de emenda;
• Material de polipropileno com alta qualidade, protegendo contra poeira e jatos 

d´agua (IP65);
• Pode ser instalado em postes ou paredes, ideal para posição vertical;
• Para uso Indoor e Outdoor;
• Contêm uma bandeja para acomodação de Splitter ou Emendas de fibra óptica;
• Painel para acomodação de adaptadores ópticos SC;
• Suporte para acomodação de cabos ópticos;
  

• Capacidade máxima: 48 fibras;
• Dimensões: 435 x 320x 43mm em 1U;
• Peso: 3,9 kg;
• Tipo de conector: SC;
• Tipo de polimento: UPC e APC;
• Acabamento: Pintura eletro-estática preta;
• Cordões coloridos;
• Bandeja centralizada com maior espaço interno;

• Ideal para acomodação em posição vertical;
• Permite até 02 conexões de Splitter Óptico (mini) module: 1.8; 

(Total de 16 saídas);
• Número de bandejas: 1 peça de bandeja;
• Dimensões: 300mm x 240mm x 100mm;
• Vedação mecânica resistente;
• Não precisa de chave;
• Amplo espaço interno para acomodação de tuboloose;
• Permite fazer sangria;
• Possui 4 entradas/saídas.

•     01 unidade – Distribuidor interno óptico 2F-FDIO-12-UPC;
•     04 unidades – Bandejas para emendas ópticas;
•     48 unidades – Protetor de emenda óptica;
•     48 unidades – Adaptadores ópticos SC/UPC;
•     48 unidades – Pigtails coloridos;
•     04 unidades – Parafuso para fixação de suporte no rack;
•     02 unidades – Suporte para rack;
•     06 unidades – Abraçadeira plástica;
•     02 entradas e saídas para fibras;
•     04 fixadores para fibras;
•     04 fixadores para elemento de tração.

Permite fazer derivação como 
uma caixa de emenda;



Nossos produtos são testados e analisados de acordo com 
normas nacionais e internacionais em nosso laboratório que 
dispõem de alta tecnologia, além de serem efetuados testes 
em ambiente de produção, onde solicitamos a algum parceiro 
que efetue tais testes. Tudo para garantir a eficácia dos 
produtos antes do lançamento no mercado.
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SOLUÇÕES 2 FLEX TELECOM

FERRAMENTAS

WIRELESS

FIBRA ÓPTICA

NETWORK

OFEREÇA SOLUÇÕES 2 FLEX TELECOM
COM APLICAÇÕES EM NETWORK, 
F I B R A  Ó P T I C A  E  W I R E L E S S .

®
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DESTAQUES NO PORTFÓLIO

SWITCH POE 
REVERSO GIGA

ONU EPON/GPON

CTO COMPLETA 
APC / UPC
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07CTO COMPLETA 
COM SPLITTER BOX 

APC/UPC
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Cabo óptico drop com revestimento externo de baixo atrito (low friction). Para 
aplicação em instalação aérea de acesso ao assinante em rede FTTh. Indicado 
para ser utilizado da caixa de atendimento ( CTO ) até o assinante.

 Cabo Óptico DROP

Fácil rompimento da capa externa, por meio do alicate decapador, 
facilitando a instalação. Fácil identificação das fibras por padrão de cores.

Tipo de fibra: G657A2.

As fibras são protegidas com 3 hastes de metal, evitando o corte da mesma 
por linha de pipa e etc.

Cabo Fig 8 é indicado para instalações aéreas autossustentáveis e para 
rede FTTx. As fibras são posicionadas em um tubo loose cheio de gel para 
protegê-las da ação da água. O cabo conta com uma camada de proteção 
composta por fios de aramida e tem em seu revestimento uma capa de 
polietileno de excelente qualidade.

 Cabo Óptico FIG 8

Boa flexibilidade para manuseio, diâmetro 
exterior pequeno, leve e fácil instalação.

Tipo de fibra: G652D, 
vão de 80m.

O metal do cabo de sustentação tem uma excelente capacidade                   
anti-eletroímã. Tubo loose geleado.

Cabo óptico são autossustentáveis com versões de 12 até 72 fibras, 
podem ser utilizado em vão livre de até 80 metros proporcionando melhor 
distribuição da rede. As fibras são posicionadas em um tubo loose cheio de 
gel para protegê-las da ação da água.

Cabo Óptico AS 80

Capa de polietileno (PE) para utilização outdoor com 
proteção ultravioleta e fio de aramida para fornecer ao 
cabo resistência contra esforço de tração.

Número de Fibras: 12~72 núcleos.
Gel de enchimento do tubo loose.

Tubos loose coloridos para melhor identificação 
dos grupos e fio de aramida para fornecer ao cabo 
resistência contra esforço de tração.

2F-F1FO-DROP
2F-F2FO-DROP

2F-F12FO-AS 080
2F-F24FO-AS 080
2F-F36FO-AS 080
2F-F72FO-AS 080

Fibra Óptica
Os produtos dessa linha ajudam nas redes ópticas

2F-F2FO-FIG8
2F-F4FO-FIG8
2F-F8FO-FIG8
2F-12FO-FIG8

Revestimento Externo

Tubo Loose

Gel de Proteção

Fios de Aramida

FRP Elemento 
de Força Central

Fita impermeável

Ripcord (Fio de Rasgamento)
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Cabo óptico ASU 80 é recomendado para sistemas de cabeamento 
estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, com distribuição 
em campus, entre prédios, que exijam interligações ópticas externas. 
Instalações aéreas externas, com lançamento direto entre postes para 
vãos máximos de até 80m. 

Cabo Óptico ASU 80

Instalação em backbones de média e longa distância, 
onde é necessário um cabo compacto e robusto.

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

2F-F12FO-UT

Tubos loose coloridos para melhor identificação dos 
grupos e fio de aramida para fornecer ao cabo resistência 
contra esforço de tração. Fibra G652D. Disponível em 
bobinas de 3km e modelos de 6FO e 12FO.

Revestimento Externo

Tubo Loose geleado

Fios de Aramida

Fita impermeável

Ripcord (Fio de Rasgamento)

A caixa de terminação óptica é utilizada em projetos de FTTx, sendo esta 
caixa ideal para conectar AS-80, ASU ou Fig8 nos cabos Drop para que 
seja possível o atendimento ao usuário final. Esta possui amplo espaço para 
fusões e acomodação do splitter modular em seu interior.

CTO com Splitter Box 16FO

Seu material de alta qualidade protege contra poeira e jatos d’água 
(IP 65), equipamento com chave para trancá-lo, pode ser instalado em 
postes ou paredes, ideal para posição vertical e de  uso indoor e outdoor.

2F-FCTO-16-SC-APC

2F-FCTO-16-SC-UPC

A caixa de terminação óptica é utilizada em projetos de FTTh, sendo 
esta caixa ideal para conectar o cabo AS-80, ASU ou FIG 8 nas fibras 
drop para que seja possível o atendimento ao usuário final. Esta 
possui amplo espaço para fusões e acomodação do splitter em seu 
interior.  Permite fazer sangria no cabo. 4 saídas/entradas , sendo 
uma dupla que permite fazer sangria e outras duas que permitem 
fazer derivações. Pronta pra uso!

CTO – Completa 8FO

A CTO tem o propósito de acomodar e proteger as emendas ópticas por fusão, 
feitas entre o cabo de distribuição e os cabos drop, fazendo com que a rede ganhe 
organização,facilidade na manutenção e agilidade na instalação de novos clientes. 

2F-FCTO-8-UPC

2F-FCTO-8-APC

Seu material de alta qualidade protege contra poeira e jatos d’água 
(IP 65), equipamento com chave para trancá-lo, pode ser instalado em 
postes ou paredes, ideal para posição vertical e de  uso indoor e outdoor.
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Fibra ÓpticaOs melhores produtos em Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

Patch cord é um produto utilizado para interligar os equipamentos de transmissão ou para 
interligá-los com distribuidores internos ópticos. O patch cord óptico pode ser simplex ou 
duplex com conectores em ambas as extremidades, com baixa perda de inserção.

Patch Cord Óptico

Baixa perda por inserção, tipo de fibra
G657A1 e 2mm de diâmetro externo. Estão disponíveis em todas as classes de fibras 

ópticas padronizadas, multímodo e monomodo.

Modelos         Tipo   Conectores          Tamanho 
2F-FPC-DUPLEX-LALA-2M    DUPLEX      LC/APC-LC/APC        2M
2F-FPC-DUPLEX-LALA-5M    DUPLEX    LC/APC-LC/APC            5M
2F-FPC-LALA-10M    SIMPLEX   LC/APC-LC/APC    10M
2F-FPC-LALA-2M    SIMPLEX   LC/APC-LC/APC    2M
2F-FPC-LALA-5M    SIMPLEX   LC/APC-LC/APC 5M
2F-FPC-LULU-10M    SIMPLEX   LC/UPC-LC/UPC 10M
2F-FPC-LULU-2M    SIMPLEX   LC/UPC-LC/UPC    2M
2F-FPC-LULU-5M    SIMPLEX   LC/UPC-LC/UPC    5M
2F-FPC-LUSU-10M    SIMPLEX   LC/UPC-SC/UPC    10M
2F-FPC-LUSU-2M    SIMPLEX   LC/UPC-SC/UPC 2M
2F-FPC-LUSU-5M    SIMPLEX   LC/UPC-SC/UPC    5M
2F-FPC-SASA-10M SIMPLEX   SC/APC-SC/APC    10M
2F-FPC-SASA-2M SIMPLEX   SC/APC-SC/APC    2M
2F-FPC-SASA-5M SIMPLEX   SC/APC-SC/APC    5M
2F-FPC-SUSU-10M SIMPLEX   SC/UPC-SC/UPC    10M
2F-FPC-SUSU-2M SIMPLEX   SC/UPC-SC/UPC    2M
2F-FPC-SUSU-5M    SIMPLEX   SC/UPC-SC/UPC 5M
2F-FPC-SUSA-2M SIMPLEX SC/UPC-SC/APC 2M

2F-FPC-LALA-5M

2F-FPC-SASA-5M

A caixa de terminação óptica é utilizada em projetos de FTTh, sendo esta caixa ideal 
para conectar o cabo AS-80, ASU ou FIG 8 nas fibras drop para que seja possível o 
atendimento ao usuário final. Esta possui amplo espaço para fusões e acomodação 
do divisor em seu interior.  Além de permitir colocar o splitter óptico em seu interior 
sendo possível a sua distribuição de 1x8 clientes ou 1x16 clientes. 4 saídas/
entradas, sendo uma dupla que permite fazer sangria e outras duas que permitem 
fazer derivações.

CTO – Caixa de Terminação Óptica

A CTO tem o propósito de acomodar e proteger as emendas ópticas por 
fusão, feitas entre o cabo de distribuição e os cabos drop, fazendo com 
que a rede ganhe organização,facilidade na manutenção e agilidade na 
instalação de novos clientes. 

2F-FCTO-16

Seu material de alta qualidade protege contra poeira e jatos d’água 
(IP 65), equipamento com chave para trancá-lo, pode ser instalado em 
postes ou paredes, ideal para posição vertical e de  uso indoor e outdoor.

A caixa de terminação óptica é utilizada em projetos de FTTh, sendo esta caixa ideal 
para conectar o cabo AS-80, ASU ou FIG 8 nas fibras drop para que seja possível o 
atendimento ao usuário final. Esta possui amplo espaço para fusões e acomodação 
do splitter em seu interior.  Além de permitir colocar o splitter óptico em seu interior 
sendo possível a sua distribuição de 1x16 clientes. 4 saídas/entradas, sendo uma 
dupla que permite fazer sangria e outras duas que permitem fazer derivações.

CTO – Caixa de Terminação Óptica 16FO
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O distribuidor interno óptico é utilizado nas versões de 12, 24, 36, 72 
fibras. São confeccionados em material de alta resistência e pintura especial 
promovendo proteção e qualidade com 4 entradas/saídas.

 Distribuidor Interno Óptico 

Dio completo com maior espaço interno:
Rack, bandejas, pigtail óptico coloridos e adaptadores;

Modelo 12FO/24FO/36FO/72FO - 1U até 3U; 
Conectores e adaptadores internos APC/UPC;

Distribuidor Interno Óptico – APC

2F-FDIO-36

2F-FDIO-72

2F-FDIO-12-APC
2F-FDIO-24-APC
2F-FDIO-36-APC
2F-FDIO-72-APC

2F-FDIO-12-UPC
2F-FDIO-24-UPC
2F-FDIO-36-UPC
2F-FDIO-72-UPC

Modelos disponíveis

2F-FDIO-48-APC 2F-FDIO-48-UPC
Modelos disponíveis

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

Protetor de emenda para fibra óptica tubete é composto de uma haste de aço 
inoxidável, um tubo plástico interno e um tubo de plástico externo termo retrátil. 
São utilizados para proteger e manter a integridade das emendas ópticas.

Protetor de emenda óptica (tubete)

Embalagem contendo 24 unidades;     
50mm de comprimento.

O gabinete metálico 2F-FDIO-48-APC da 2Flex Telecom é apropriado 
para utilização em rede de telecomunicações. Contém bandeja retrátil 
que permite fazer as conexões através de bandeja interna em cabo 
óptico. O DIO é completo e já vem pronto para uso!

DIO 48FO em 1U

Distribuidor Interno Óptico – UPC
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Caixa de Emenda com sistema de vedação termocontrátil que garante 
melhor vedação e possibilita fazer a sangria. O produto foi desenvolvido com 
polipropileno de alta resistência para proteger a fusão, distribuição e concentração 
das fibras ópticas em redes aéreas e subterrâneas. Podendo assim suportar 
condições adversas. Versátil, pode ser utilizada tanto em aplicações verticais quanto 
horizontais, e em ambientes aéreos outdoor ou subterrâneos.

O produto foi desenvolvido para proteger as emendas e fazer a distribuição de 
cabos ópticos. Com sistema de vedação termocontrátil que garante melhor vedação 
e possibilita fazer a sangria. Possui bandeja interna que abriga até 24 fusões e 
derivadas de cabos utlizados em redes FTTh.

O produto fcom material plástico de alta resistência que pode suportar 
condições adversas. Possui bandeja interna que abriga até 24 fusões. Dispensa 
uso do maçarico e pode ser reaproveitada.

Caixa de Emenda-SVT

Mini Caixa de Emenda - SVT 12 Fibras

Mini Caixa de Emenda - SVM 12 Fibras

Permite fazer sangria. fabricada em polipropileno. com bandejas para 24 fibras. 
Pode ser utilizada de forma aérea, subterrânea, montagem em parede ou dutos.  
A única do mercado com fita perfurada de 1 metro para fixação no poste e fita isolante.

Acessórios inclusos: protetores de fusão óptica, fita isolante, espaguete 
termoretrátil para todas as saídas, papel laminado(alta temperatura), abraçadeira 
plástica, abraçadeira de metal perfurada, clipe metálico, tira de lixa ferro g-40 e 
suporte para fixação aérea;

Caixa de Emenda com sistema de vedação mecânico, produto com 
material plástico de alta resistência que pode suportar condições 
adversas, tais como vibração, impacto, a distorção do cabo de tração 
e as altas mudanças de temperatura. O uso de componentes de qualidade 
proporcionam melhor resistência e hermeticidade. Dispensa uso do maçarico, 
pode ser reaproveitada. 

Caixa de Emenda-SVM

Caixa de emenda-SVM é de fácil instalação e manutenção. Pode ser utilizada de forma aérea, 
subterrânea, montagem em parede ou dutos. São fabricadas com material de alta resistência. 
A única do mercado com fita perfurada de 1 metro para fixação no poste e fita isolante. 2F-FCX72F-GD-VM

2F-FCX72F-GD-VT

2F-FCX12F-PQ-VT

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

Acessórios inclusos: fita isolante, tampa de vedação, velcro para bandeja, tubo de transporte, abraçadeira 
plástica,adaptador de fixação aérea, protetores de fusão óptica e abraçadeira para fixação aérea.
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Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 

A ONU EPON BRIDGE da 2 Flex Telecom é um Terminal 
EPON ONU (Optical Network Units) Gigabit, ideal para Fibra 
em soluções residenciais. É um dispositivo incrivelmente 
robusto que permite aos usuários acessar conexões de 
Internet de alta velocidade via porta EPON e compartilhar 
com uma porta Gigabit Ethernet. 

Onu Epon Bridge

Porta do usuário 10/100/1000 BaseT, com velocidade máxima de 1Gbit/s;
Configuração aplicada através da OLT via protocolo OMCI; Compatível com Huawei, ZTE e Fiberhome;

Interface de fibra SC/UPC;

2F-FE1GB

A ONU GPON BRIDGE da 2 Flex Telecom é um Terminal 
GPON ONU (Optical Network Units) Gigabit, ideal para Fibra 

em soluções residenciais. É um dispositivo incrivelmente 
robusto que permite aos usuários acessar conexões de 

Internet de alta velocidade via porta GPON e compartilhar 
com uma porta Gigabit Ethernet. 

Onu Gpon Bridge

Porta do usuário 10/100/1000 BaseT, com velocidade máxima de 2.5Gbit/s;
Configuração aplicada através da OLT via protocolo OMCI; Compatível com Huawei, ZTE e Fiberhome;

Interface de fibra SC/UPC;

2F-FG1GB

A ONU GPON ROUTER da 2 Flex Telecom é um Terminal 
GPON ONU (Optical Network Units)  Gigabit, ideal 
para Fibra em soluções residenciais. É um dispositivo 
incrivelmente robusto que permite aos usuários acessar 
conexões de Internet de alta velocidade via porta GPON e 
compartilhar com uma porta Gigabit Ethernet. 

Onu Gpon Router

Porta do usuário 10/100/1000 BaseT, com velocidade máxima de 2.5Gbit/s;
Configuração aplicada através da OLT via protocolo OMCI;
Permite fazer configuração PPPoE no equipamento;

Compatível com Huawei, ZTE e Fiberhome;
Interface de fibra SC/UPC;

2F-FG1GR
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A caixa de terminação óptica é também conhecida como roseta utilizada em 
rede FTTx para 2 fibras é utilizada para acomodar a fusão da fibra que será 
conectorizada no equipamento final do cliente.

Terminal óptico de assinante (TOA), foi desenvolvida para acondicionar emendas 
de fibra óptica (cabo/cordão), excesso de fibra/cordões ópticos e dispositivos 
passivos. Em seu interior encontra-se uma bandeja para acomodação de emendas, 
reserva de fibra nua e cordões. 

Roseta 

Caixa Toa

A roseta pode ser fixada na parede com um conjunto de buchas 
e parafusos (que acompanham o produto) ou fita dupla face.

O terminal óptico de assinante-caixa TOA possui uma bandeja para 
acomodação de emendas modulares de até 12 posições com tampa.

2F-FCX02F

2F-FCX12F-TOA

O divisor óptico é projetado para ser utilizado nas redes 
FTTx/pon, para divisão de potência do sinal óptico de forma 
proporcional ou não.

Divisor óptico (Splitter)

Splitter balanceado conectorizado (SC APC/UPC). 
Nos modelos 1×2, 1×4, 1×8, 1×16 e 1×32.

Splitter desbalanceado conectorizado SC APC. 
Modelo:1×2-90/10 
Modelo: 1×2-80/20
Modelo: 1×2-70/30

2F-FSPLIT-X16-SC- APC

2F-FSPLIT-X16-SC- UPC

Splitter balanceado sem conector. 
Nos modelos 1×2, 1×4, 1×8, 1×16 e 1×32.

Splitter desbalanceado sem conector. 
Modelo:1×2-90/10 
Modelo: 1×2-80/20
Modelo: 1×2-70/30

2F-FSPLIT-X16

*Produto comercializado sem 
adaptador  e cordão óptico.

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 
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O rack óptico foi especialmente projetados para acomodar 
conversores e placas conversoras ópticas, organizando o data 
center, economizando espaço e cabos de energia. A operação 
contínua é de grande importância para a comunicação dos serviços 
de fibra, de modo que o rack poderá ser equipado com fonte de 
alimentação redundante, sendo esta opcional.

Rack Óptico

Fontes únicas ou  com fontes redundantes, 
podendo ser em 110/220V e 48V.

O rack óptico tem função Hot Swap, permitindo instalar e remover 
o conversor de mídia sem desligar a fonte de alimentação.

Módulo eletrônico intercambiável utilizado em rede FTTH para converter sinais elétricos em 
ópticos e vice-versa, tem função auto negociação 10/100Mpbs ou 10/100/1000Mbps , sendo 
constituído por placas de circuito impresso com diodo laser, fotodiodo e outros componentes 
eletrônicos, todos os conversosos de mídia 2 Flex são montados por profissionais capacitados. 
Os conversores possuem ainda proteção metálica, que envolve todo o equipamento com 
versões contendo 1 ou 2 conectores para fibra óptica permitindo a interligação de aparelhos 
elétricos de comunicação digital através de seus conectores específicos.

Conversor de Mídia

Modelo WDM

Modelos Giga e Fast. Monomodo com alcance 
de até 60km. Suporta 9k Jumbo Frame. 

Gera uma economia de infraestrutura ao usuário, uma vez 
que ela usa apenas uma fibra para enviar e receber dados.

Rack para placa conversora (16_1p) 48 v
Rack para placa conversora (16_2p) 48 v
Rack para placa conversora (16_1p) 110v-220v
Rack para placa conversora (16_2p) 110v-220v

Rack para conversor de midia (14_1p) 48 v
Rack para conversor de midia (14_2p) 48 v
Rack para conversor de midia (14_1p) 110v-220v
Rack para conversor de midia (14_2p) 110v-220v

2F-F10/100-LA-60

2F-FRK-16-1P-110V-220V

2F-FRK-14-2P-110V-220V

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 
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Fast conector óptico de campo reutilizável para redes  FTTx de padrão SC com polimento 
UPC e APC, utilizado em terminações de cabo de fibra drop. Dispensa utilização de 
máquina de fusão, rápido e prático. Material de alta qualidade.

O adaptador óptico permite a conexão das fibras com baixa perda por 
inserção, garantindo assim, uma excelente continuidade do sinal óptico. 
Utilizados nos painéis de DIO, CTO ou roseta para acoplar o pigtail ao cordão 
do equipamento.

Adaptador Óptico

Baixa perda por inserção.
Aproximadamente 0,35 ~0,5db.

Conector óptico

Disponiveis com polimento UPC e APC.

Montagem simples e rápida. 
 

Foi projetado para uma terminação simples e rápida em 
campo, sendo possível sua reutilização em até 10 vezes sem 
perda total de suas características.

2F-FCON-SC-UPC

2F-FCON-SC-APC

2F-FADT-SC-APC

2F-FADT-SC-UPC

Aplicações:  
• Sensores com interface óptica;
• Componentes de terminação; 
• Distribuição de sinais ópticos; 
• Sistemas FTTx ;

• Redes PON;
• Redes de Telecomunicações; 
• Datacenter; 

Os módulos SFP e SFP+  são equipamentos de alta qualidade, 
utilizados em aplicações de rede FTTx, redes gigabit ethernet e redes 
de acesso. Modelos disponiveis com tecnologia DDM;

Módulo SFP

Módulo para acesso 1G ou 10G. Alcançando distâncias 
de  até 80 Km, utilizando-se de 2 ou 1 fibra somente.
Compatível com CISCO - MIKROTIK - HP - HUAWEI – 
JUNIPER - H3C.

2F-SFP-10G-10 2F-SFP-1250-DF-20-MTKCLASS2F-SFP-10G-10-400M2F-SFP1000-T

Aplicações:  
• Gigabit Ethernet;
• Fiber Channel;

• Aplicações em Backbone;
• Interface para Switch/Router;
• Outros sistemas de transmissão óptica;

Fibra ÓpticaOs melhores produtos em 
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Cabo para CFTV sendo composto de alumínio cobreado tendo em sua 
composição 30% de cobre. Ideal para instalações de CFTV sem perda de 
qualidade. Conta com capa externa em pvc não reciclado com 2 ou 4 pares. 
Disponível em caixa de 305m e bobinas com 1000m.

Cabo para CFTV sendo composto de alumínio cobreado tendo em sua composição 
30% de cobre. Produto fabricado com a capa externa de PVC e HDPE não 
reciclado. Alta qualidade, proporcionando melhores resultados em maiores 
distâncias, superando outros produtos do mercado. Comercializado em 2 ou 4 
pares. Disponível em caixa com 305m e bobina de 1000m.

O cabo de rede é fabricado com 100% de cobre em todos os seu 
condutores, não sendo utilizado alumínio na sua composição.
Essa é a sua maior qualidade e diferencial dentre os seus concorrentes.
Modelo de 4 pares e 2 pares em caixas com 305m cada.

Cabo de Rede CaT5e

Cabo para CFTV

Cabo para CFTV Premium

Modelo de 4 pares e 2 pares.

Cabo 100% cobre.

Modelo de 4 pares e 2 pares.

Modelo de 4 pares e 2 pares.

2F-CAT5E-UTP-2P-100C
2F-CAT5E-UTP-4P-100C

2F-N2P-CCA-305-BL
2F-N4P-CCA-305-BL

2F-N2PP305 
2F-N4PP305 

2F-N2PP1000

2F-N2P-CS-BL-1000

NETWORK
Os produtos desta linha aperfeiçoam a sua conectividade



Excelência em Tecnologia e Conectividade 18

Chave On-Off para a 
função vlan. 

Esquema de 
utilização.

Chave On-Off para a 
função vlan. Chave reguladora 12V. 

O switch 2F-N1008PR pode ser usado na sua rede ethernet com 
uplink em qualquer porta quando a chave vlan estiver na posição 
Off. Proteção nas portas contra surto elétrico. Tem design de alta 
integração, pequeno requintado, portátil, ideal para o uso em 
provedores de internet, redes pequenas e médias de escritórios e 
rede doméstica. Chave On-Off para a função vlan.

O switch 2F-N8GPR tem todas as portas giga e pode ser usado na 
sua rede ethernet com uplink em qualquer porta quando a chave vlan 
estiver na posição Off. Proteção nas portas contra surto elétrico. Tem 
design de alta integração, pequeno requintado, portátil, ideal para o uso 
em provedores de internet, redes pequenas e médias de escritórios e 
rede doméstica. Chave On-Off para a função vlan. E chave reguladora 12V.

Switch PoE Reverso Fast Ethernet

Switch PoE Reverso Gigabit Ethernet

Proteção nas portas contra surto elétrico.Conta ainda com PoE reverso 
nas portas 2 até 7, possibilitando utilizar uma fonte PoE redundante 
de qualquer tensão inferior à tensão no conector tradicional. 

Proteção nas portas contra surto elétrico.Conta ainda com PoE reverso 
nas portas 2 até 7, possibilitando utilizar uma fonte PoE redundante 
de qualquer tensão inferior à tensão no conector tradicional. 

Funciona com alimentação por conector tradicional (p4) ou PoE de 5-48VDC. 
A porta 8 pode ser ligada em cliente se utilizado com cabo 2 pares ou utilizada 
para cascatear dados e energia para um próximo switch com cabos 4 pares.

Funciona com alimentação por conector tradicional (p4) ou 
PoE de 5-48VDC. A porta 8 pode ser ligada em cliente se 
utilizado com cabo 2 pares ou utilizada para cascatear dados 
e energia para um próximo switch com cabos 4 pares.

2F-N1008PR

2F-N8GPR

NETWORKOs melhores produtos em 
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Modelo 2F-N1008N – 8 portas 10/100Mbps auto negociáveis. LED 
indicador de atividade de link. Suporta função MDI/MDIX. Tensão 
de trabalho 5v/1A. Cada porta pode ser entrada e saída de link. Plug 
and play e suporta cabo direto ou crossover.

Switch 8 Portas

8 pinos nas portas blindadas;
2 Mb de memória buffer;

Switch de comutação rápida sem travamentos, 
com chipset IP178G. Entradas RJ45 com 
proteção individual e plug and play.

Switch VLAN POE possue 8 Portas  10/100M –  auto negociáveis – 
Suporte a IEEE 802.3x – Suporte a MAC self-learning – LED dinâmico nos 
indicadores. Tensão de trabalho de 5 até 48v. Aplicável a pequenas e médias 
redes com painel de LED com luz dinâmica informando o status 
da porta. Possui portas independentes e auto negociáveis full 
duplex, totalmente plug and play.

Switch VLAN POE

Sua porta VLAN (Porta 1) possui suporte a PoE passivo e ativo, permitindo que o switch seja alimentado pelo cabo 
de rede com um injetor situado em até 100 m, o que elimina a necessidade de uma tomada próxima ao aparelho.

2F-N1008V

2F-N1008N

NETWORKOs melhores produtos em 

Tensão de trabalho de 5 até 48v. 
Portas blindadas com 8 pinos. 
2 Mb de memória buffer;

Chave On-Off para a 
função vlan. 

O switch 2F-N1008PLUS possui as mesmas características que o 
Switch PoE Reverso e tem 4 saídas ativas. Pode ser utilizado em 
CFTV para alimentação de câmeras PoE.

Switch PoE Reverso PLUS

Funciona com alimentação por conector tradicional (p4) ou PoE de 
5-48VDC. A porta 6,7 e 8 pode ser ligada em cliente se utilizado com 
cabo 2 pares ou utilizada para cascatear dados e energia para um 
próximo switch com cabos 4 pares.

2F-N1008PLUS

Pode ser utilizado 
em CFTV.

Fonte 12V 10A

Injetor PoE

Saída 12V
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Switch 16 portas 10/100Mbps não gerenciado, oferece 16 portas 10/ 
100Mbps de negociação automática. Além disso possui design de alta 
integração por ser pequeno e requintado. Sendo portátil é ideal para 
escritórios (médio e pequeno) e rede doméstica. 

Switch Fast Ethernet de 24 Portas, expande sua rede. O switch 2F-
N10024 com 24-Portas de 10/100Mbps, permite interligar sua rede 
em até 24 equipamentos. 

Switch Gigabit 24 Portas expande sua rede. O switch  2F-
N100024 permite interligar sua rede em até 24 
equipamentos. É compacto o suficiente para ser colocado 
em qualquer lugar.

Switch 16 Portas

Switch 24 Portas Fast Ethernet

Switch 24 Portas Gigabit Ethernet

8 pinos nas 
portas blindadas;

8 pinos nas portas blindadas;
Chave Vlan On/ Off;

8 pinos nas 
portas blindadas;

Memória buffer de 2Mbps;

É compacto o suficiente para ser colocado em qualquer lugar;
Possui suporte para ser instalado em Rack padrão 19u.

Chave seletora:
Standard - Sem vlan; 
Port Isolation - Com função vlan ativa;
Flow Control - QOS Ativo.

2F-N10016

2F-N10024

2F-N100024

NETWORKOs melhores produtos em 

Switch 8 portas Gigabit -1000Mbps não gerenciado, oferece 8 
portas 10/100/1000Mbps de negociação automática, design 
de alta integração, pequeno e requintado, portátil, ideal para 
médio, pequeno escritório e rede doméstica.

Switch 8 portas Gigabit Ethernet

Suporta Vlan Fixa;
Chaveamento Vlan on/off;

2F-N10008G

Tensão de trabalho de 5 até 48v. 
Portas blindadas com 8 pinos. 
2 Mb de memória buffer;
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Fonte real 12v/10A  com born para entrada e saída de tensão. 
Possue eficência aproximadamente de 100%.

Ideal para ser utilizada com o Switch PoE Reverso da 2 Flex Telecom, mas também 
é indicado para várias situações, como CFTV, VOIP. PoE Ativo e Passivo; Modelos 
com 24V e 12V  /1A - Fast e Gibabit. As fontes PoE possuem 99,9% de eficiência.

Fonte Colméia

Fonte PoE

Corpo metálico que permite aterramento;
Corpo ventilado que melhora o fluxo de ar interno, evitando super aquecimento;
Tampa para proteção dos contatos.

Produto de excelente qualidade e ótimo custo benefício;
LED indicativo de funcionamento;
Componentes SMD, evitando o super aquecimento do produto.

Tensão de entrada 110/220VAC necessário selecionar 
através de uma chave;
Tensão de saída 12VDC /10A;

• Tensão de entrada 110/220VAC;
• Tensão de saída 12/24VDC /10A;
• Materias da placa com excelente qualidade
• Melhor refrigeração do equipamento;
• Corrente de Saída:1A;

2F-PoE-24v 2F-PoE-12v 2F-GPoE-12v

2F-PWR10A

NETWORKOs melhores produtos em 

Patch cord UTP é utilizado para conectar ou fazer manobras entre dois 
dispositivos dentro do rack, fazer a interligação entre uma máquina até seu 
ponto de rede ou switch e também para aplicações de transmissão de dados 
em alta velocidade. Este produto está em conformidade com a Diretiva 
Européia RoHS.

Patch Cord UTP CaT5e / CaT6

Cada Patch Cord UTP é testado e está em conformidade com os 
requisitos da Categoria 5/6, definido no TIA/EIA-568-A.

Disponível nos Tamanhos: 1M, 2M e 5M.
Cores: Azul, Vermelho e Amarelo.

2F-CAT5-1M-YL
2F-CAT5-1M-BL
2F-CAT5-1M-RED
2F-CAT5-2M-YL
2F-CAT5-2M-BL
2F-CAT5-2M-RED

MODELOS
2F-CAT5-5M-YL
2F-CAT5-5M-BL
2F-CAT5-5M-RED
2F-CAT6-1M-YM
2F-CAT6-1M-BL
2F-CAT6-1M-RED

2F-CAT6-2M-YL
2F-CAT6-2M-BL
2F-CAT6-2M-RED
2F-CAT6-5M-YL
2F-CAT6-5M-BL
2F-CAT6-5M-RED
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Patch panel UTP é utilizado para conectar ou fazer 
manobras entre dois dispositivos  dentro do rack, fazer 
a interligação entre uma máquina até seu ponto de rede 
ou switch e também para aplicações de transmissão de dados em alta 
velocidade. Este produto está em conformidade com a Diretiva Européia RoHS.

Os conectores macho RJ-45, RJ-45 gold e RJ-45 gold blindado, ultrapassam os requerimentos eia/tia -568 
de performance, garantindo o melhor desempenho em redes. Os conectores gold e gold blindado possuem 
tripla camada de 50 mícrons de ouro proporcionando maior desempenho e durabilidade ao conector.          
O conector macho RJ-45 possui uma camada de 3 mícrons de ouro.

Garantia de emenda com qualidade e acabamento profissional.

Patch Panel UTP CaT5e / CaT6

 Conectores Macho RJ-45, RJ-45 Gold e RJ-45 Gold Blindado

Emenda RJ45

Modelo CaT5 e Cat6.

Fornecido com parafusos e arruelas 
para fixação. Pinagem 568-A/B.

Conector RJ-45

Excelente desempenho em redes com 
50 mícrons de ouro e disponibilizado 
em pacotes com 25 unidades cada.

Excelente desempenho em redes com 
3 mícrons de ouro e disponibilizado em 
pacotes com 25 unidades cada.

Ótimo desempenho em redes e 
disponibilizado em pacotes com 1000 
unidades cada.

Conector RJ-45 Gold

Conector RJ-45 
Conector RJ-45 Gold Blindado

Não deixe de expandir o seu projeto de redes devido a cabeamento curto. São disponibilizados 
em pacotes com 25 unidades cada, facilitando sua exposição e comercialização.

2F-2MN-RJ45/RJ45

2F-RJ45G-BL

2F-RJ45G

2F-NRJ45N

2F-RJ45

2F-24P-CAT5

2F-24P-CAT6

NETWORKOs melhores produtos em 

50 mícrons de ouro e proporciona 
aterramento, muito utilizado para 
proteção de rede em caso de 
descarga elétrica. E disponibilizado 
em pacotes com 25 unidades cada.
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Adaptador USB/REDE – Modelo 2F-N100U. Possibilita conexão USB/
rede ethernet para dispositivos que não possuem placa de rede RJ/45. 
Compatível com Windows – Mac – Linux.

A Placa de Rede PCI é ideal para servidores e workstations, 
mecanismo de auto negociação para detectar automaticamente 
a velocidade e o modo da rede. 

Adaptador de Rede USB

Placa de Rede Gigabit

Placa de Rede Fast

Modelo 2F-N100U

2F-N1000

2F-N10100

10/100Mbps de alta 
performance

Modelo 2F-N1000 – Padrão PCI-e (PCI Express) 10/100/1000 de fácil 
instalação compatível com todos os sistemas operacionais.

A Placa de Rede PCI Modelo 2F-N10100 – possui LED indicador de status para 
monitoramento das atividades. Compilação com IEEE 802.3 / IEEE 802.3u fast 
ethernet, suporte a Bus Universal 3.3V. e conexão 10/100 em half e full duplex.

Fácil instalação e totalmente 
plug and play.

Compatível com todos os 
sistemas operacionais.

Para você que teve algum problema em sua placa de rede ou a saída 
RJ 45 do seu notebook ou PC, com este adaptador sua necessidade 
de conexão está resolvida bastando apenas plugar e instalar o drive.

Placa de Rede Gigabit com exclusivo suporte para 
instalação em servidores, ideal para empresas e 
provedores de acesso à internet.

NETWORKOs melhores produtos em 
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Os produtos dessa linha ajudam conectar de maneira mais eficaz.
WIRELESS

Mini adaptador wireless usb que pode atingir a velocidade de até 150mbps 
com com antena destacável de 2dBi de fácil instalação e configuração. 

Adaptador  USB  Wireless

Modelo 2F-W150N

Antena destacável 
2dBi

Compatível com Win 8/7/Vista/
XP/2003/2000 – MacOS – Linux.

Modelo 2F-W1500N Ultra adaptador wireless USB que pode 
atingir velocidade de até 150Mbps com antena destacável de 5dBi 
e 500mW de potência.

Adaptador USB Ultra

Antena destacável 5dBi com 
500w de potência.

Compatível com Win 8/7/Vista/
XP/2003/2000 – MacOS – Linux.

Modelo 2F-W500N

Esta antena é ideal para utilização indoor e tem radiação de 360º, compatíveis com 
os padrões 802.11b/802.11g/802.11n. Ideais para utilização ponto a ponto, ponto 
a multi-ponto, telefonia e CFTV sem fio.

Esta antena é ideal para utilização indoor e tem radiação de 360º, compatíveis 
com os padrões 802.11b/802.11g/802.11n. Ideais para utilização ponto a 
ponto, ponto a multi-ponto, telefonia e CFTV sem fio.

Antena INDOOR 13dBi 2.4GHz

Antena INDOOR 9dBI 2.4GHZ

Proporciona maior alcance para rede 
interna.

Proporciona maior alcance para rede 
interna.

Base especial.

 Ideais para utilização em roteadores.

2F-2400I-13

2F-2400I-9
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A antena Shield Radome possui proteção para o rádio evitando interferências 
e intempéries da natureza. Máxima proteção com eficácia na transmissão de 
dados. O modelo possui nível para alinhamento e escala de angulo aumentando 
sua performance para o enlace.

Antena SHIELD RADOME e SHIELD RADOME X

Pintura eletro estática na cor branca e dois pig tail 
acompanham o modelo.

 Disco com diâmetro de 60cm e 
ganho de 30dBi.

Com suporte para rádio totalmente moderno evitando interferências e 
intempéries da natureza. Máxima proteção com eficácia na transmissão 
de dados. O modelo possui nível para alinhamento e escala de ângulo 
aumentando sua performance para o enlace. Pintura eletrostática na cor 
branca e 2 pig tail acompanham o modelo.Contem parafusos galvanizados.

Antena DISCO 5.8GHz ECO-X

Possui impedância nominal de 50 Ω e dupla polarização 
vertical e horizontal com potência máxima de 100W.

Faixa de frequência de 4950-5850 mhz e ganho de 2x30dbi. A 
abertura do feixe vertical e horizontal de 5º com f/b ratio(>35db) 
e isolamento (>30db).

2F-DP-4958D30-RDM-X
2F-DP-4958D30-RDM

2F-DP-4958D30-ECO-X

WIRELESSOs melhores produtos em 

Antena de alto desempenho, projetada para operar de 4.9GHz até 5.8GHz. Ideal 
para projetos da secretaria de segurança pública, pois a frequencia 4.9GHz é de 
exclusividade dela. Polarização dupla, transmiti e recebe na vertical e horizontal, 
aumentado a largura de banda. Os refletores são fabricados com alumínio de 
alta qualidade, revestidos com tinta em pó em processo de eletrostática. Contem 
parafusos galvanizados.

Antena Disco 5.8GHz – DP

Fornecidas com um kit de montagem, ajuste vertical 
para graduar a inclinação e obter  um alinhamento fácil.

Acompanhada do suporte para rocket e dois pig tail e o 
modelo 25 dBi apenas com dois pig tails.

Modelos Disponíveis

DP-2F-4958D30-ECO
30dBi ECO

DP-2F-4958D34
34dBi

DP-2F-4958D30
30dBi

DP- 2F-4958D32
32dBi
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Os produtos dessa linha ajudam no desempenho dos técnicos em campo. 
FERRAMENTAS

2F-DECAP-F3P

Utiliza Pilha AA

O Power Meter Óptico é um medidor de potência para fibra óptica  com alcance de  
até 20 Km. As diversas funcionalidades deste Power Meter Óptico o tornam uma 
ferramenta poderosa de suma importância na construção e manutenção de redes 
em FTTx. Muito mais conveniente para transportar e operar. Alta estabilidade, multi-
onda, saída de laser  de modo único ou multimodo. Vem com adaptador SC e 
entrada micro USB para carregar baterias.

Power Meter

Auto Power Off: Desliga o equipamento com 10min 
de inatividade. Com porta para carregar pilhas.

O Power Meter Óptico com VFL é um medidor de potência para fibra óptica  com 
alcance de até 20 Km. As diversas funcionalidades deste Power Meter Óptico o 
tornam uma ferramenta poderosa de suma importância na construção e manutenção 
de redes em FTTx. Muito mais conveniente para transportar e operar. Alta estabilidade, 
multi-onda, saída de laser de modo único ou multimodo. Vem com adaptador SC e 
entrada micro USB para carregar pilhas recarregáveis e pode ser utilizado também 

com carregador USB. Com função de verificação de falhas (caneta 
laser). E design exclusivo da 2 Flex Telecom.

Power Meter com VFL

Utiliza Pilha AA

Auto power off: desliga o equipamento com 10min 
de inatividade. Com porta para carregar pilhas.

Vem com estojo, alça para transporte e 3 pilhas alcalina 1,5v.

2F-FPMT-VFL

2F-FPMT

Vem com estojo, alça para transporte e 
3  pilhas alcalina 1,5v não recarregáveis.
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É uma ferramenta especialmente projetada para decapagem de 
cabo drop flat. Possui uma superfície de corte específica que 
evita danos na fibra e uma régua que permite a medição 
precisa da dimensão de cabo flat decapado. É essencial para 
procedimentos de fusão entre fibras e de conectorização de 
conectores de campo em cabos drop flat.

Alicate Decapador de DROP

Este produto é indispensável para 
quem trabalha com cabos drop;

2F-DECAP-DROP

FERRAMENTASOs melhores produtos em 

O clivador de fibra óptica de alta precisão foi desenvolvido para 
auxiliar no preparo da fibra óptica para a fusão.
Podendo efetuar clivagem sem ter que ficar repetindo 
o procedimento várias vezes. Vida útil da lâmina de 

80.000 clivagens.

Clivador óptico de Alta precisão

Manual todo em português além de ser um 
produto indispensável para quem trabalha 
com fibra óptica;

Possui número de série que facilita na 
identificação em caso de algum retorno;

2F-FCLV

Serve para pigtail e fibra nua (Monomodo ou Multimodo). Utilizado na 
preparação de emendas de fibras ópticas, removendo o revestimento 
de acrilato antes da clivagem. Possui parafuso para regulagem da 
abertura do furo e mola para controle da pressão exercida no cabo.

Alicate decapador de Fibra 3 posições

Este produto é indispensável para 
quem trabalha com fibra óptica;

3 níveis de 
decapagem de fibra;
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Alicate de crimpar profissional possui cabo anatômico e conectorização 
de alta precisão. Fabricado em aço de carbono para uma 
durabilidade incomparável, permitindo conexões perfeitas. 
O sistema de catraca evita falha na crimpagem gerando uma 
perfeita prensagem do conector e melhor sinal recebido, 
sua rede nunca ficará fora do ar com ele. Suporta conectores 
CAT5e/CAT6.

Alicate de Crimpar Pro+ Cat6

Lâmina removível e haste em ferro 
fundido e corpo anatômico.

Fabricado com aço de carbono, cabo emborrachado, cabeça matriz 
de alta precisão e catraca para melhor pressão e ajuste do conector.

Detecta se no cabo de rede existe tensão no padrão PoE de 
12v-165v. Design compacto, plug and play e simples de usar. 

Testa condutores 1,2,3,4,5,6,7,8, possibilitando identificar a 
integridade destes, ou seja, anomalias nas vias e sua polarização.

O testador de cabos é equipamento que auxilia os profissionais 
nos testes de cabos com conectores RJ45 ou RJ 11, sendo possível 
identificar a presença de tensão no padrão PoE. Checa a comunicação 
dos cabos ethernet e telefonia. De alta performance com design 
compacto de fácil utilização.

Testador de Cabos RJ 45/11 com PoE

 Sendo possível conexão com o cabo RJ45 ou RJ11 para identificar possíveis 
falhas das vias. Feito com polipropileno e funcionamento plug-and-play simples.

Testa condutores 1,2,3,4,5,6,7,8, possibilitando identificar a 
integridade destes, ou seja anomalias nas vias e sua polarização.

O testador de cabos é um equipamento que auxilia os profissionais nos 
testes de cabos com conectores RJ45 ou RJ 11. Checa a comunicação 
dos cabos ethernet e telefonia. De alta performance com design 
compacto de fácil utilização.

Testador de Cabos RJ45/11

2F-NF4511P

2F-NF4511

2F-N6/8P-PRO+

FERRAMENTASOs melhores produtos em 
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Alicate de Crimpar Pro
Alicate de crimpar pro possui em corpo anatômico e conectorização de alta 
precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque 
ele permite conexões perfeitas e estáveis. O sistema de catraca 
evita falha na crimpagem gerando uma perfeita prensagem do 
conector e melhor sinal recebido, sua rede nunca ficará fora 
do ar com ele. Suporta conectores CAT5.

Lâmina removível e haste em ferro 
fundido e corpo anatômico.

Cabo emborrachado, cabeça Matriz de alta precisão e 
catraca para melhor pressão e ajuste do conector.

O alicate de crimpar foi desenvolvido com materiais de alta qualidade e 
resistência. Estilo portátil com encaixe ergonômico. Corpo produzido em chapas 
de aço, com lâminas em aço inoxidável, as quais são resistentes e duradouras e 
não danifica os fios decapados e funciona com perfeita precisão.

Alicates de Crimpar Padrão

Empunhadura confortável, cabo emborrachado  e 
anatômico e disponível nas versão:  AZUL c/ PRETO .

Possui lâminas resistentes e precisas para o corte, fabricado 
em material super resistente de altíssima qualidade.

Alicate de crimpar com catraca possui um  cabo anatômico e conectorização de 
alta precisão. Com ele terá aumento de performance e estabilidade porque ele 
permite conexões perfeitas e estáveis. O sistema de catraca evita falha na 
crimpagem do conector. Suporta conectores  RJ45 E RJ11.

Alicate de Crimpar com Catraca

Lâmina removível, haste em ferro 
fundido e corpo anatômico.

Cabo emborrachado, cabeça matriz de alta precisão e catraca 
para melhor pressão ajuste do conector.

2F-N6/8P

2F-N8P

2F-N6/8P-PRO

O decapador de cabos realiza cortes e decapamento com extrema 
facilidade e agilidade. Ideal para cabos tipo par trançado, coaxial, STP/
UTP e de áudio. De tamanho compacto possui lâminas resistentes e 
afiadas, proporcionando um acabamento profissional.

Decapador de Cabos

Ferramenta indispensável 
para profissionais.

De tamanho compacto possui lâminas resistentes 
e afiadas que oferecem acabamento pessoal.

2F-DECAP

FERRAMENTASOs melhores produtos em 
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