
  FICHA TÉCNICA

SUPORTE DIELÉTRICO
QUADRADO SIMPLES
Suporte Dielétrico Quadrado é um conjunto 
de elementos que realiza a sustentação do 
cabo óptico aéreo em um poste, sem provocar 
danos na capa do cabo e sem transferir esfor-
ços para as �bras ópticas. 

Descrição

Aplicação

Suporte Dielétrico Quadrado é constituído por um corpo e tampa fabri-
cados em material dielétrico de alta resistência mecânica, de cor preta e 
por um par de coxim fabricados em elastômero dielétrico, que faz con-
tato direto com o cabo, envolvendo-o de modo a reduzir os esforços 
radiais de compressão, protegendo as �bras ópticas.

O Suporte SDQ é utilizado nos pontos de sustentação de cabos ópticos 
autossustentados, nos intervalos de ancoragem, na direção do trajeto do 
cabo óptico em ângulo inferior a 10°, quer no plano horizontal ou no 
plano vertical.  

Material

O Corpo e a Tampa do Suporte SDQ são fabricados em polímero que con-
ferem resistência aos raios ultravioleta e ao intempereismo.
Os insetos (coxim) são produzidos em elastômero �exível, na cor preta
contendo aditivos contra ação dos raios ultravioleta.    



Acabamento

Marcação

Os componentes poliméricos que compõem o Suporte SDQ apresentam 
aspecto isentos de rebarbas, trincas, rachaduras, �ssuras, empenos, re-
chupe ou quaisquer outras deformações ou imperfeições que compro-
metam a sua aplicação ou utilização em campo.

O Suporte SDQ recebe marcação, de forma legível e indelével, contendo 
o nome ou marca da fabrica, a designação do produto e a data de fabri-
cação.

Embalagem

O Suporte SDQ é embalado em caixa de papelão resistente, de forma a 
evitar quaisquer danos físicos durante o despacho, transporte e armaze-
nagem. Cada embalagem contém 60 unidades.

O polímero de engenharia que compõe o Suporte SDQ não sofre degra-
dação ou deformação no seu ambiente de aplicação, que possa a vir 
comprometer o desempenho do produto durante sua vida útil;
O polímero que constitui o Suporte SDQ está isento de tensões residuais 
decorrentes do processo de fabricação;
O polímero de engenharia que constitui o SDQ proporciona resistência 
aos raios ultravioleta e ao intemperismo em todas as áreas de sua apli-
cação;
O Suporte SDQ possui características que impedem o deslocamento 
axial do cabo óptico e não exerce esforço mecânico no cabo que possa 
provocar atenuação nas �bras ópticas.

Requisitos Específicos



Requisitos Funcionais

Desenho Técnico (mm)

Resistência ao Intemperismo Acelerado:
Quando submetida a 1920 horas numa câmara de intemperismo, conforme 
de�nido na norma ASTM G155, ciclo 1, as amostras do Suporte SDQ não apre-
sentam trincas, �ssuras, bolhas, variação acentuada na coloração ou qualquer 
outro tipo de defeito no material polimérico;
Variação de Temperatura:
As amostras montadas sobre o cabo óptico introduzidas em uma câmera cli-
mática com temperatura variando de -25°C a + 75°C, por 60 ciclos de 8 horas 
de cada ciclo, não apresentam trincas, �ssuras, deformações ou sinais de de-
terioração do material polimérico;
Resistência à Tração Vertical e Transversal:
A amostra do Suporte SDQ montada é capaz de suportar a carga de 120 kgf, 
tanto no sentido vertical, como no sentido transversal ao sentido dos para-
fusos e do cabo óptico, semapresentar danos ou deformações permanentes;

67

70
80

13 x 60 mm

3/8´´ pol 35 mm

Parafuso Francês 
12x35


