
O cabo óptico auto-sustentados de 6 fibras, para vãos de até 80 metros. 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 ASU-80 6 FO 
Modelo:2F-F6FO-UT

FICHA TÉCNICA
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1.FRP ( Elemento de força central); 
2.Gel de enchimento do tubo Loose;
3.Tubos Loose coloridos para melhor identificação dos grupos; 
4.Capa de Polietileno (PE) para utilização Outdoor com proteção 
ultavioleta; 
5.Fio de aramida para fornecer ao cabo Resistência contra esforço de 
tração.

Detalhes 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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Número de Fibras: 6 Núcleos;
Tubo Loose e elementos de enchimento: Diâmetro Ф2.2mm+-0.2mm - Material PBT;
Elemento Central de Força: Diâmetro 2.0mm+-0.2mm - Material FRP;
Capa Externa: Diâmetro 1.8±0.2mm - Material PE;

Estrutura do Cabo

Características Mecânica do cabo
Núcleos Diâmetro do cabo Peso

6 7.2mm +- 0.05mm 100±5kg/km
Vão Máximo
Raio mínimo de curvatura (mm) Após instalação Ø Cabo
Raio mínimo de curvatura (mm) Durante instalação Ø Cabo
Resistência mínima de Tração (N) Após instalação 3000

Temperatura de Operação （℃）
Temperatura de Instalação （℃）
Temperatura em Estoque （℃）

Durante instalação 4300Resistência mínima de Tração (N)

80m

-40+70
-15+60
-40+70

Carga mínima de compressão (N/100) Após instalação 300
Durante instalação 1000Carga mínima de compressão (N/100)
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