
Caixa de emenda e terminal em um único produto

Possibilita instalação e vedação de cabos de  
diferentes diâmetros

Flexibilidade: fixação direta na cordoalha

Fácil Operação: Não necessita de ferramenta  
especial para abertura/fechamento

Contato do tipo IDC: permite conexão dos drops 
sem decapar os fios

características e benefícios | O conjunto de emenda reentrável e terminal de acesso - 
CERTA é constituído de um compartimento de emenda 
não selada até 400 pares e suas derivações, e de um  
terminal de acesso de rede com capacidade final de  
20 pares, sendo dois invólucros interligados.

A CERTA foi desenvolvida para atender à situações de 
postes congestionados por medidores de energia e em 
casos de ponta de rede (condomínios, estabelecimentos 
comerciais e travessias de rede). É fixada diretamente no 
mensageiro através de ganchos incorporados ao produto 
e substituí a utilização de uma caixa CEANS + TAR 
(TPF). O centro de gravidade do conjunto permite a  
disposição do produto na posição horizontal e vertical.

O conjunto CERTA possui superfícies lisas tanto no  
lado da emenda quanto no lado da terminação, que  
possibilitam a perfeita numeração para a identificação  
dos pares.

O conjunto é dotado de um design que permite a  
drenagem da água que eventualmente penetre no  
produto, proveniente de chuva ou condensação.

Acesso Frontal à conexão dos fios | Foto CRR2121 Acesso Frontal à conexão dos fios | Foto CRR2123

Conjunto de Emenda Reentrável e 
Terminal de Acesso - CERTA
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Conjunto de Emenda Reentrável e 
Terminal de Acesso - CERTA

Exemplo de aplicação na cordoalha | Foto LR018 Informações dimensionais do compartimento de
emenda não selada em mm | Foto LR019 

especificações |
Modelo *   A  B  D1  D2  

CERTA 200/10 500 521  44  30,5  
 
CERTA 200/20 500 521  44  30,5

CERTA 400/10 564  580  50  40,5

CERTA 400/20 564  580  50  40,5

* A descrição do modelo corresponde às capacidades do conjunto de emenda e do terminal de acesso respectivamente,
ex., CERTA 200/10 (Conjunto de emenda de 200 pares e terminal de acesso de 10 pares)

Detalhe do Bloco de conexão | Foto CRR2130

O Bloco da CERTA permite a realização de  
testes de continuidade através do Testador 
Próprio (quando fornecido)


