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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "DISPO
SITIVO DE DISTRIBUIÇÃO COM DISTRIBUIDORES ADICIONAIS 
EM INCREMENTOS".
[001] Dividido do BR112015014022-0, depositado em 19.12.2013 

ANTECEDENTES
[002] Conforme a demanda por telecomunicações aumenta, as 

redes de fibra ótica estão sendo estendidas em cada vez mais áreas. 

Em instalações, tais como unidades multifamiliares (MDUs), aparta

mentos, condomínios, negócios, etc., os terminais de distribuição de 
fibra ótica são usados para a provisão de pontos de acesso de assi

nante à rede de fibra ótica. Os terminais de distribuição de fibra ótica 

frequentemente são instalados em andares separados de uma MDU e 

são conectados à rede de fibra ótica através de cabos conectados a 

um hub de rede. O comprimento de cabo necessário entre o estojo de 

fibra ótica e o hub de rede varia, dependendo da localização do estojo 

de fibra ótica com respeito ao hub de rede. Como resultado, há uma 

necessidade de um estojo de fibra ótica que possa efetivamente ge

renciar comprimentos variáveis de cabo. Os cabos também são usa

dos para a interconexão dos pontos de acesso de assinante providos 

pelos terminais de distribuição de fibra ótica com unidades de interface 

de assinante (por exemplo, terminais de rede ótica) providas em locali

zações de assinante (por exemplo, em cada residência de uma MDU). 

Com respeito a esses sistemas de distribuição de fibra, também há 

uma necessidade de técnicas para se gerenciar efetivamente um 

comprimento de cabo em excesso, enquanto também se levam em 

consideração restrições de espaço.

SUMÁRIO

[003] Um aspecto da presente descrição refere-se a um dispositi

vo de distribuição de fibra que inclui um arranjo rotativo em torno do 

qual um comprimento de cabo de fibra ótica é enrolado. O cabo de fi
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bra ótica inclui pelo menos uma fibra ótica contida em uma camisa de 

cabo. Um distribuidor ótico pode ser adicionado ao dispositivo de dis

tribuição de fibra subsequentemente ao emprego do dispositivo de dis

tribuição de fibra (por exemplo, quando um serviço é requisitado) a 

partir do dispositivo de distribuição de fibra.

[004] Em algumas implementações, o distribuidor ótico tem uma 

configuração que permite uma instalação subsequente do distribuidor 

no dispositivo.

[005] Em algumas implementações, a entrada do distribuidor óti

co pode incluir uma janela de adaptador ou um conector configurado 

para ser recebido em uma janela de adaptador.

[006] Um outro aspecto da presente descrição se refere a um sis

tema de distribuição de fibra que inclui um hub de distribuição de fibra 

e um ou mais dispositivos de distribuição de fibra que podem ser insta

lados em localizações diferentes em uma edificação. Ambos o hub e o 

dispositivo podem ser inicialmente empregados sem distribuidores.

[007] Em certas implementações, o dispositivo pode ser empre

gado sem adaptadores de saída em que fios de remendo de assinante 

podem ser conectados ao dispositivo.

[008] Em certas implementações, o hub pode ser empregado 

sem adaptadores de saída em que cabos distribuídos a partir dos dis

positivos podem ser conectados ao hub.

[009] Os distribuidores óticos tendo janelas de saída de adapta

dor podem ser instalados de forma incremental no hub e/ou nos dispo

sitivos.

[0010] Em certas implementações, os distribuidores de saída do 

hub e os dispositivos são intercambiáveis com cada outro.

[0011] Um outro aspecto da presente descrição se refere a um 

módulo de distribuidor ótico que inclui um corpo de distribuidor, uma 

região de entrada de distribuidor e uma região de saída de distribuidor.
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O corpo de distribuidor mantém um distribuidor ótico que divide sinais 

recebidos na região de entrada para a região de saída do módulo. A 

região de saída de distribuidor inclui dois ou mais adaptadores óticos 

tendo uma janela voltada para fora vazia. A região de entrada de dis

tribuidor dos outros tipos de módulos de distribuidor inclui um conector 

ótico.

[0012] Em alguns exemplos, a região de entrada é disposta em 
uma região entalhada do corpo, de modo que uma janela de entrada 

de distribuidor ou conector esteja em recesso para dentro a partir das 

janelas de saída de distribuidor.

[0013] O distribuidor ótico mantido no corpo de distribuidor pode 

ter qualquer uma de uma variedade de relações (por exemplo, 1:2, 1:4, 

1:8, 1:16, 1:32, 1:64, etc.). Em certos exemplos, um primeiro módulo 

de distribuidor pode ter um primeiro corpo de distribuidor mantendo um 

distribuidor ótico tendo uma primeira relação de divisão (por exemplo, 

1:4) e um segundo módulo de distribuidor pode ter um segundo corpo 

de distribuidor mantendo um distribuidor ótico tendo uma segunda re

lação de divisão (por exemplo, 1:8), em que os primeiro e segundo 
corpos de distribuidor têm as mesmas dimensões. Alguns distribuido

res podem ser de 2:4 ou 2:8, com duas entradas e 4 saídas ou oito 

saídas para cada entrada.

[0014] Em certas implementações, a região de saída do primeiro 

módulo de distribuidor tem as mesmas dimensões que a região de sa

ída do segundo módulo de distribuidor.

[0015] Em certas implementações, os módulos de distribuidor po

dem incluir localizações de armazenamento de conector de fibra ótica 

para um conector extra ou conectores.
[0016] Um outro aspecto da descrição se refere a um hub de dis

tribuição de fibra que inclui um estojo, uma pluralidade de distribuido

res de fibra ótica montados no estojo e uma pluralidade de fanouts 
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montados no estojo. Cada um dos fanouts inclui uma região de emen

da para emenda de cabos elevadores a rabichos conectados que le

vam a saídas dos distribuidores de fibra ótica, em que as entradas dos 

distribuidores de fibra ótica recebem fibras emendadas a partir de um 

cabo alimentador que entra no estojo.

[0017] Um outro aspecto da descrição se refere a um hub de dis

tribuidor que inclui um estojo, uma pluralidade de distribuidores de 

formato de transmissão montados no estojo e uma pluralidade de dis

positivos integrados de emenda e terminação de cabo montados no 
estojo. Cada uma das emendas está em uma bandeja montada de 

forma pivotante e inclui uma região de emenda para emenda de cabos 

a rabichos conectados que levam a entradas e/ou saídas dos distribui

dores de fibra ótica.

[0018] Um outro aspecto da descrição se refere a um dispositivo 

de distribuição de fibra que inclui um comprimento de cabo de fibra 

ótica com uma extremidade conectada acoplável a um adaptador para 

conexão a um conector de fibra ótica e um cabo ou um distribuidor de 

fibra ótica com uma pluralidade de saídas. Um distribuidor ótico pode 

ser adicionado ao dispositivo de distribuição de fibra subsequentemen
te ao emprego do dispositivo de distribuição de fibra (por exemplo, 

quando o serviço é requisitado) a partir do dispositivo de distribuição 

de fibra. O distribuidor ótico tem uma configuração que permite uma 

instalação subsequente do distribuidor no dispositivo. A entrada do dis

tribuidor ótico pode incluir uma janela de adaptador ou um conector 

configurado para ser recebido em uma janela de adaptador.

[0019] Uma variedade de aspectos adicionais será estabelecida na 

descrição que se segue. Estes aspectos podem se relacionar a recur

sos adicionais e a combinações de recursos. É para ser entendido que 

ambas a descrição geral precedente e a descrição detalhada a seguir 

são exemplos e explicativas apenas, e não são restritivas dos concei
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tos amplos nos quais as modalidades expostas aqui são baseadas. 

DESENHOS

[0020] A figura 1A é uma vista esquemática de um sistema de dis

tribuição de fibra ótica de acordo com os princípios da presente descri

ção mostrada incorporada em uma unidade multifamiliar;

[0021] a figura 1B é uma vista esquemática do sistema de distri

buição de fibra ótica da figura 1A, após a instalação inicial e antes de 

uma requisição de serviço;

[0022] a figura 2 é uma vista em perspectiva dianteira de um ter
minal de distribuição de fibra de exemplo com uma tampa disposta em 

uma posição fechada;

[0023] a figura 3 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 
de distribuição de fibra da figura 2 com a tampa removida, de modo 

que um arranjo rotativo seja visível;

[0024] a figura 4 é uma vista em perspectiva posterior do terminal 

de distribuição de fibra da figura 3 com o arranjo rotativo explodido a 
partir da base;

[0025] a figura 5 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 4;

[0026] a figura 6 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 3 com o arranjo rotativo montado na 

base;

[0027] a figura 7 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 3 com um distribuidor ótico de exem

plo explodido do arranjo rotativo;

[0028] a figura 8 é uma vista em perspectiva de um primeiro módu

lo de distribuidor de exemplo adequado para uso como o distribuidor 

ótico na figura 7;

[0029] a figura 9 é uma vista em perspectiva de um segundo mó

dulo de distribuidor de exemplo adequado para uso como o distribuidor 
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ótico na figura 7;

[0030] a figura 10 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 7 com o distribuidor ótico de exemplo 

montado no arranjo rotativo;

[0031] a figura 11 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 10 com fios de remendo plugados 

nem saídas de adaptador do distribuidor ótico;

[0032] a figura 12 é uma vista em perspectiva dianteira de um ou

tro terminal de distribuição de fibra mostrado vazio e com uma tampa 

removida;

[0033] a figura 13 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 12 com um cabo elevador roteado 
através dali e um rabicho de emenda mostrado parcialmente roteado 

através do terminal;

[0034] a figura 14 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 13 mostrado com um distribuidor ótico 
montado nele e fios de remendo de assinante plugados nas saídas do 

distribuidor;

[0035] a figura 15 é uma vista em perspectiva dianteira do terminal 

de distribuição de fibra da figura 12 mostrado com uma tampa explodi

da da base do terminal de distribuição de fibra;
[0036] a figura 16 é uma vista em perspectiva dianteira de um hub 

de distribuição de fibra que inclui distribuidores óticos;

[0037] a figura 17 é uma outra vista em perspectiva dianteira do 

hub de distribuição de fibra da figura 16;

[0038] a figura 18 é uma vista em perspectiva como a figura 16, 

sem o estojo mostrado;

[0039] a figura 19 é uma vista como a figura 17, sem o estojo mos

trado;

[0040] a figura 20 é uma vista como a figura 18, mostrando várias 
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bandejas distribuidoras montadas de forma pivotante para se ter aces

so a uma bandeja inferior;

[0041] a figura 21 é uma outra vista em perspectiva que mostra as 

bandejas pivotadas;

[0042] a figura 22 mostra o arranjo da figura 20, com as bandejas 

de distribuidor removidas e mostrando uma bandeja de emenda;

[0043] a figura 23 mostra uma outra vista em perspectiva do arran

jo da figura 22;

[0044] a figura 24 é uma vista em perspectiva de uma das bande

jas de distribuidor, que inclui dois distribuidores óticos e que mostra 

cabos de saída conectados a cada um dos distribuidores óticos;

[0045] a figura 25 é uma vista em plano de topo da bandeja de dis

tribuidor da figura 24;

[0046] a figura 26 é uma vista da bandeja de distribuidor da figura 
24 com os cabos de saída não mostrados;

[0047] a figura 27 é uma vista em plano de topo do arranjo da figu

ra 26;

[0048] a figura 28 mostra a bandeja de distribuidor da figura 26, 

sem os distribuidores óticos mostrados;

[0049] a figura 29 é uma vista em plano de topo do arranjo da figu

ra 28;

[0050] a figura 30 é uma vista em perspectiva dianteira de um ou

tro hub de distribuição de fibra incluindo distribuidores óticos;

[0051] a figura 31 é uma vista em perspectiva dianteira de um hub 

de distribuição de fibra incluindo distribuidores óticos e fanouts;

[0052] a figura 32 ilustra o hub de distribuição de fibra da figura 31 

com a tampa do mesmo removida para mostrar os recursos internos;

[0053] a figura 33 ilustra um dos fanouts do hub da figura 31 em 

isolamento;

[0054] a figura 34 ilustra o fanout da figura 33 com a tampa do 
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mesmo removida para mostrar os recursos internos do mesmo;

[0055] a figura 35 é uma vista em perspectiva de lado direito dian

teira de um dos distribuidores óticos do hub da figura 31;

[0056] a figura 36 é uma vista em perspectiva de lado esquerdo 

posterior do distribuidor ótico da figura 35;

[0057] a figura 37 ilustra o distribuidor ótico das figuras 35 a 36 

com a tampa do mesmo removida para mostrar os recursos internos 

do mesmo;

[0058] a figura 38 é uma vista em perspectiva dianteira de um ou

tro hub de distribuição de fibra incluindo distribuidores óticos;

[0059] a figura 39 mostra o hub de distribuição de fibra da figura 

38 com uma tampa parcialmente removida;

[0060] a figura 40 mostra uma suporte do hub de distribuição de 

fibra da figura 38;

[0061] a figura 41 mostra um distribuidor usável no hub de distri

buição de fibra da figura 39;

[0062] a figura 42 mostra um outro distribuidor usável no hub de 

distribuição de fibra da figura 38;

[0063] a figura 43 mostra a suporte dos módulos de distribuidor 

montados na suporte;

[0064] a figura 44 ilustra a emenda de rabichos conectados a um 

cabo elevador em um cassete de emenda;

[0065] a figura 45 mostra uma bandeja de emenda com uma ter

minação de cabo integrada;

[0066] a figura 46 é uma outra vista da bandeja de emenda com 

uma terminação de cabo integrada;

[0067] a figura 47 mostra a bandeja de emenda terminada com 

dois cabos diferentes;
[0068] a figura 48 é uma vista de topo da bandeja de emenda da 

figura 47 terminada com dois cabos diferentes;
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[0069] as figuras 49A a 49C mostram o cassete de emenda pivo- 

tando em relação ao suporte de terminação de cabo;

[0070] a figura 50 mostra a bandeja de emenda terminada em um 

cabo e incluindo uma terminação de membro de resistência;

[0071] a figura 51 mostra a suporte incluindo distribuidores, e ban

dejas de emenda com terminações de cabo integradas juntamente 

com cabos representativos;

[0072] a figura 52 mostra a montagem das bandejas de emenda e 

das terminações de cabo na suporte;

[0073] a figura 53 mostra os vários cabos os quais podem ser co

nectados ao hub, e o movimento de pivotamento dos cassetes de 

emenda para acesso a um cassete de emenda selecionado;

[0074] a figura 54 mostra os componentes internos do hub com 

cabos representativos;
[0075] a figura 55 é uma vista dianteira dos componentes internos 

do hub da figura 54;

[0076] a figura 56 mostra uma modalidade alternativa de um ter

minal de distribuição de fibra;

[0077] a figura 57 mostra o terminal de distribuição de fibra da figu
ra 56, sem a tampa externa;

[0078] a figura 58 mostra o terminal de distribuição de fibra da figu

ra 57, sem a tampa interna, e ilustrando uma emenda única para um 

cabo de saída único a partir do cabo elevador, e um cabo de saída 

único;

[0079] a figura 59 mostra o terminal de distribuição de fibra da figu

ra 56 incluindo uma pluralidade de saídas e incluindo um distribuidor 

interno;

[0080] a figura 60 mostra um módulo de distribuidor que é monta

do em um adaptador para a criação de múltiplas saídas a partir de 

uma emenda única a partir do cabo elevador;
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[0081] a figura 61 mostra o distribuidor montado na base;

[0082] as figuras 62 a 69 mostram várias vistas de uma modalida

de alternativa de um terminal de distribuição de fibra incluindo um dis

tribuidor, o que se conecta a um adaptador, o qual é conectado a um 

conector emendado ao cabo elevador;

[0083] as figuras 70 e 71 mostram um módulo de distribuidor inclu

indo um armazenamento de conector para armazenamento de um ca
bo conectado.

DESCRIÇÃO DETALHADA

[0084] Uma referência será feita, agora, em detalhes, aos aspec

tos de exemplo da presente descrição, que são ilustrados nos dese

nhos associados. Sempre que possível, os mesmos números de refe

rência serão usados por todos os desenhos para referência à mesma 

estrutura ou a uma similar.

[0085] Com referência à figura 1A, um sistema de distribuição de 

fibra ótica de exemplo 10 de acordo com os princípios da presente 

descrição é mostrado. O sistema de distribuição de fibra ótica 10 é 

mostrado incorporado em uma edificação, tal como uma unidade multi
familiar (MDU) 12, que tem múltiplos andares 12a, 12b, 12c e 12d (isto 

é, múltiplos níveis). O andar 12a pode ser um porão. Um elevador 14 

pode correr entre os vários andares 12a a 12d. Embora descrito em 
uma MDU, será apreciado que o sistema de distribuição de fibra 10 

pode ser usado em outros tipos de edificações e outros tipos de apli

cações.

[0086] O sistema de distribuição de fibra 10 é mostrado incluindo 
um hub de distribuição de fibra 20 instalado no andar 12a (por exem

plo, tipicamente no porão ou no andar mais baixo da edificação). O 

hub de distribuição de fibra 20 é mostrado recebendo pelo menos uma 

fibra de alimentação 22 roteada a partir de um provedor de serviços 21 

(por exemplo, a partir de um escritório central de um provedor de ser
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viços). O hub de distribuição de fibra 20 pode incluir um alojamento 24 

que é capaz de receber um ou mais distribuidores 26. Cada distribui

dor ótico 26 é configurado para dividir sinais óticos supridos para o hub 

de distribuição de fibra 20 pela fibra de alimentação 22. Em várias im

plementações, um distribuidor ótico montado no hub 20 pode ser um 

distribuidor de 1:2, um distribuidor de 1:4, um distribuidor de 1:8, um 

distribuidor de 1:16, um distribuidor de 1:32 e/ou um distribuidor de 
1:64. As saídas do distribuidor ótico 26 podem ser oticamente conec

tadas a fibras óticas roteadas para os vários andares 12b a 12d da edi

ficação.

[0087] Os distribuidores óticos 26 podem ser instalados em incre
mentos no hub 20 conforme o serviço for necessário. Por exemplo, o 

hub 20 pode inicialmente ser desprovido de distribuidores 26. Quando 

um ou mais assinantes requisitam um serviço, um ou mais distribuido

res 26 podem ser instalados no hub 20. Em algumas implementações, 

os distribuidores 26 têm rabichos de saída se estendendo a partir dali 

que podem se conectar em adaptadores para as fibras óticas roteadas 

para os andares 12b a 12d. Em outras implementações, os distribuido
res 26 têm adaptadores de saída configurados para receberem extre

midades conectadas das fibras óticas roteadas para os vários andares 

12b a 12d ou fibras intermediárias. A entrada de distribuidor também 

pode incluir um rabicho conectado, um rabicho não conectado, ou um 

adaptador. O alojamento 24 também pode encerrar várias estruturas 
para a feitura de conexões óticas entre fibras óticas de cabos óticos. 

Por exemplo, o alojamento pode incluir uma pluralidade de adaptado

res de fibra ótica para conexão de conectores de fibra ótica, bandejas 

de emenda para proteção de emendas óticas entre fibras óticas, ou 

outros tipos de estruturas.

[0088] O sistema de distribuição de fibra 10 é mostrado incluindo 

terminais de distribuição de fibra 30 em cada um dos andares superio
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res 12b a 12d. Os cabos de fibra ótica 40 interconectam o hub de dis

tribuição de fibra 20 e os terminais de distribuição de fibra 30. Cada 

um dos cabos de fibra ótica 40 pode incluir uma ou mais fibras óticas 

mantidas em uma camisa de proteção. As fibras óticas dos cabos de 

fibra ótica 40 podem ser oticamente acoplados à fibra de alimentação 

22 através do distribuidor ótico 26 no hub 20. Após os terminais de dis

tribuição de fibra 30, os cabos de fibra ótica 40 podem ser oticamente 

acoplados a fios de remendo 50, os quais podem ser roteados (por 

exemplo, horizontalmente ao longo do piso) para terminais de rede óti

ca (ONTs) 60 ou outros tipos de dispositivo de interface (por exemplo, 

em uma caixa de interface, um painel de interface, etc.) corresponden

do a localizações de assinante diferentes (por exemplo, apartamentos, 

residências, escritórios, condomínios, etc.) em cada andar 12a a 12d. 

Uma ONT 60 é um dispositivo ativo que converte sinais óticos a partir 

do provedor de serviços para sinais elétricos usados nas localizações 

de assinante.

[0089] Se os cabos de fibra ótica 40 contiverem fibras óticas úni

cas, então, os distribuidores óticos 70 poderão ser providos em cada 

um dos terminais de distribuição de fibra 30 para divisão de sinais por

tados pelas fibras óticas dos cabos de fibra ótica 40. Os fios de re

mendo 50 são oticamente acoplados aos distribuidores 70 para porta

rem os sinais divididos para as ONTs 60. Em algumas implementa

ções, os distribuidores óticos 70 dividem os sinais em rabichos conec
tados alojados nos terminais de distribuição de fibra 30, os quais são 

rotados para adaptadores montados nos terminais de distribuição de 

fibra 30. Em outras implementações, os distribuidores óticos 70 têm 

janelas de adaptador de saída nas quais os fios de remendo 50 podem 

ser inseridos para receberem os sinais divididos. Em certas implemen

tações, os distribuidores óticos 70 podem prover uma relação de pelo 

menos 1:4. Em um exemplo, os distribuidores óticos 70 podem prover 
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uma relação de divisão de 1:8. Em um outro exemplo, os distribuidores 

óticos 70 podem prover uma relação de divisão de 1:4. Em um outro 

exemplo, os distribuidores óticos 70 podem prover uma relação de di

visão de 1:16.

[0090] Os fios de remendo 50 podem incluir primeiras e segundas 

extremidades conectadas 50a, 50b. Em algumas implementações, as 

primeiras extremidades conectadas 50a são oticamente conectadas 
aos rabichos conectados nos terminais de distribuição de fibra 30 por 

adaptadores de fibra ótica dentro dos terminais de distribuição de fibra 

30. Em outras implementações, as primeiras extremidades conectadas 

50a são oticamente conectadas a adaptadores de saída de distribuidor 

dentro dos terminais de distribuição de fibra 30. As segundas extremi

dades conectadas 50b dos fios de remendo 50 podem ser acopladas 

às ONTs 60.

[0091] Em outros exemplos, cada um dos cabos de fibra ótica 40 

pode incluir uma pluralidade de fibras óticas que são oticamente co

nectadas à fibra de alimentação 22. Para esses exemplos, os termi

nais de distribuição de fibra 30 podem incluir dispositivos de fanout 

(por exemplo, módulos de fanout) que separam as fibras óticas dos 

cabos de fibra ótica 40 roteados para cada terminal de distribuição de 

fibra 30 em uma pluralidade de rabichos conectados que podem ser 

oticamente conectados a localizações de assinante através de fios de 

remendo 50, conforme descrito acima. As extremidades dos cabos de 

fibra ótica 40 que têm uma interface com o hub de distribuição de fibra 

20 podem ser terminadas com conectores de fibra ótica de fibra múlti

pla. Neste tipo de exemplo, toda a divisão ótica da edificação pode ser 

realizada no hub de distribuição de fibra 20. Em contraste, o exemplo 

prévio usa uma estratégia de divisão ótica distribuída, em que uma di

visão ótica pode ocorrer no hub de distribuição de fibra 20 e/ou meca

nismo cada andar 12b a 12d.
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[0092] Em algumas implementações, todos os componentes do 

sistema de distribuição de fibra 10 são instalados na MDU 12 simulta
neamente. Em outras implementações, contudo, alguns dos compo

nentes são inicialmente instalados e outros componentes são instala
dos apenas após aqueles componentes serem necessários para um 

serviço. Por exemplo, a figura 1B mostra o sistema de distribuição de 

fibra 10 após uma instalação inicial, mas antes de uma requisição de 

serviço a partir de qualquer um dos andares 12b a 12d, de acordo com 

algumas implementações. Os cabos de fibra ótica 40 são roteados a 

partir dos terminais de distribuição de fibra 30 para o hub 20. Contudo, 

nenhum dos terminais de distribuição de fibra 30 inclui os distribuido

res óticos 70 e nenhum fio de remendo 50 foi instalado. Quando um 

serviço é requisitado por uma das ONTs 60, um distribuidor 70 pode 

ser instalado no terminal de distribuição de fibra correspondente 30, e 

um fio de remendo 50 pode ser roteado entre o distribuidor 70 e a ONT 

60.
[0093] As figuras 2 a 11 mostram um terminal de distribuição de 

fibra de exemplo 100 que é um exemplo de uma configuração para os 

terminais de distribuição de fibra 30 da figura 1A. O terminal de distri

buição de fibra 100 inclui um alojamento 101 que tem uma base 102 e 

uma tampa dianteira 104. A tampa dianteira 104 é móvel (por exemplo, 

móvel de forma pivotante) em relação à base 102 entre uma posição 

aberta e uma posição fechada (veja a figura 2). Em certas implemen

tações, a tampa dianteira 104 é removível da base 102. O terminal de 

distribuição de fibra 100 também inclui um arranjo rotativo 106 posicio

nado no alojamento 101. O arranjo rotativo 106 pode rodar em relação 

ao alojamento 101 em torno de um eixo geométrico de rotação 108 
(figura 4). O arranjo rotativo 106 pode ser montado de forma rotativa 

em um fuso 109 acoplado à base 102 e alinhado ao longo do eixo ge

ométrico de rotação 108 (veja a figura 5).
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[0094] Com referência às figuras 3 a 5, o arranjo rotativo 106 inclui 

um carretel 110 e uma bandeja de gerenciamento 120 que rodam de 
forma unitária com cada outro. O carretel 110 inclui uma porção de 

tambor 112 em torno da qual o cabo de fibra ótica 40 é enrolado. O 

carretel 110 também inclui um flange 114 que retém o cabo de fibra 

ótica 40 no carretel 110. O carretel 110 inclui um segundo flange es

paçado a partir do primeiro flange 114 ao longo do eixo geométrico de 

rotação 108. Em algumas implementações, o segundo flange forma 

uma bandeja de gerenciamento 120 na qual o cabo 40 é acoplado aos 

fios de remendo 50. Em um exemplo, o cabo de fibra ótica 40 pode 

incluir uma única fibra ótica e pode incluir uma primeira extremidade 

40a (figura 3) que é conectada por um conector de fibra ótica único 

(por exemplo, um conector SC, um conector LC, etc.). A primeira ex

tremidade 40a do cabo de fibra ótica 40 pode ser roteada para o hub 

de distribuição de fibra 20 para conexão à fibra de alimentação 22, 

conforme descrito acima.
[0095] A bandeja de gerenciamento de fibra 120 inclui uma base 

121 que se estende geralmente paralela ao flange 114. A base 121 

define uma abertura 122 através da qual uma segunda extremidade 

40b do cabo de fibra ótica 40 pode ser roteada para um lado oposto da 

base 121 a partir do carretel 110. Em certas implementações, um limi

tador de raio de flexão se estende para trás a partir da base 121 na 

abertura 122 para inibir uma flexão excessiva do cabo 40, quando o 

cabo 40 fizer uma transição através da abertura 122. A base 121 tam

bém define um canal 123 ou outras estruturas para a provisão de uma 

proteção de raio de curvatura de fibra para roteamento da segunda 

extremidade 40b do cabo 40 para uma localização de manutenção 124 

na bandeja de gerenciamento 120. Em algumas implementações, a 
segunda extremidade de cabo 40b é conectada por um conector de 

fibra ótica único (por exemplo, um conector SC, um conector LC, etc.).
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Nessas implementações, um adaptador 125 pode ser disposto na loca

lização de manutenção 124 e a extremidade conectada 40b pode ser 
inserida em uma janela do adaptador 125 (veja a figura 3).

[0096] Para emprego do terminal de distribuição de fibra 100, o 
terminal 100 é posicionado no andar desejado 12b a 12d e o cabo de 

fibra ótica 40 é desenrolado do carretel 110 ao se puxar a primeira ex

tremidade 40a do cabo de fibra ótica 40. A primeira extremidade 40a 

do cabo de fibra ótica 40 é puxada para baixo pelo elevador 14 até o 

hub de distribuição de fibra 20. Conforme o cabo de fibra ótica 40 é 

desenrolado do carretel 110, o arranjo rotativo 106 roda em relação ao 

alojamento 101 em torno do eixo geométrico de rotação 108 definido 
pelo fuso 109. A bandeja de gerenciamento 120, o adaptador 125 e a 

segunda extremidade 40b do cabo 40 são transportados com o arranjo 

rotativo 106 e rodam em uníssono com (isto é, em consonância com) o 

arranjo rotativo 106 em torno do eixo geométrico de rotação 108, con

forme o cabo de fibra ótica 40 for desenrolado do arranjo rotativo 106 

(veja a figura 6).

[0097] Após o cabo de fibra ótica 40 ter sido conectado ao hub de 

distribuição de fibra 20, a segunda extremidade 40b do cabo 40 per

manece no adaptador 125 esperando por um assinante no andar rele

vante 12b a 12d requisitar um serviço. Em certas implementações, o 

arranjo rotativo 106 pode ser travado de forma rotativa em posição, 

quando o cabo for distribuído. Mediante uma requisição pelo serviço, 

um distribuidor ótico 70 pode ser instalado na bandeja de gerencia

mento 120 (veja a figura 7). O distribuidor ótico 70 inclui um corpo / 

alojamento 71 que tem pelo menos uma região de entrada 72 e pelo 

menos uma região de saída 74. O corpo de distribuidor ótico 71 tam

bém define uma interface de conexão 75 que monta o corpo de distri

buidor 71 na base 121 da bandeja 120. Por exemplo, a interface de 

conexão 75 pode se acoplar a uma interface de montagem 126 (por 
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exemplo, engates, encaixes com pressão, extremidade em rabo de 

andorinha, etc.) na bandeja 120 (veja a figura 5). Em certas implemen
tações, o terminal 100 inclui uma estrutura circundante que mantém o 

corpo de distribuidor 71 em posição.

[0098] As figuras 8 e 9 ilustram implementações de exemplo de 

distribuidores óticos 130, 140, respectivamente, que são exemplos de 

configurações para os distribuidores óticos 70 da figura 7. Cada um 

dos distribuidores óticos 130, 140 tem um perfil periférico comum, 

apesar de terem um número diferente de janelas de saída. Assim sen

do, um dos distribuidores óticos 130, 140 pode se adaptar no mesmo 

espaço em um terminal 30, um hub 20 ou outro estojo. No exemplo 

mostrado, a janela de entrada do distribuidor ótico 130, 140 é disposta 

em um local comum com as janelas de saída. Em outras implementa

ções, contudo, a janela de entrada pode ser disposta em um lado dife
rente do distribuidor 130, 140 a partir das janelas de saída. Em certas 

implementações, os distribuidores óticos 130, 140 podem incluir múlti

plas janelas de entrada.

[0099] Conforme mostrado na figura 8, o módulo de distribuidor 

ótico de exemplo 130 tem um corpo / alojamento de distribuidor 131 

que define uma região de entrada 132 e uma região de saída 134. No 

exemplo mostrado, a região de entrada 132 inclui um adaptador que 
define uma janela vazia na qual a extremidade conectada 40a do cabo 

40 pode ser recebida. Por exemplo, a extremidade conectada 40a po

de ser armazenada em uma localização fixa no terminal de distribuição 

100, de modo que a montagem do distribuidor 130 no terminal 100 fa

ça com que a extremidade conectada 40a entre no adaptador. A ex

tremidade oposta do adaptador recebe uma extremidade conectada de 

uma fibra interna levando a um distribuidor ótico no alojamento 131. 

Em outras implementações, a região de entrada 132 pode incluir a ex

tremidade conectada de uma fibra interna levando ao distribuidor ótico 
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dentro do alojamento 131 (veja a figura 9). No exemplo mostrado, a 

região de saída 134 inclui múltiplas janelas de saída de adaptador 135 

nas quais as primeiras extremidades 50a dos fios de remendo 50 po

dem ser recebidas. No exemplo mostrado, a região de saída 134 inclui 

quatro janelas de saída de adaptador 135.
[00100] Conforme mostrado na figura 9, o módulo de distribuidor 

ótico 140 tem um corpo / alojamento de distribuidor 141 que define 

uma região de entrada 142 e uma região de saída 144. No exemplo 

mostrado, a região de entrada 142 inclui uma extremidade conectada 

143 de uma fibra interna levando a um distribuidor ótico no alojamento 

141. A extremidade conectada 143 é configurada para ser recebida no 

adaptador 125, quando o módulo de distribuidor 140 estiver instalado 
na bandeja 120 (veja a figura 10). Em outras implementações, a região 

de entrada 142 pode incluir um adaptador que define uma janela vol
tada para fora vazia, tal como aquela mostrada na figura 8. No exem

plo mostrado, a região de saída 144 inclui múltiplas janelas de adapta

dor 145, nas quais as primeiras extremidades 50a dos fios de remendo 

50 podem ser recebidas. No exemplo mostrado, a região de saída 144 

inclui oito janelas de saída de adaptador 145.
[00101] Em algumas implementações, o corpo de distribuidor 131 

do módulo de distribuidor 130 tem as mesmas dimensões que o corpo 

de distribuidor 141 do módulo de distribuidor 140. Em certas imple

mentações, a região de saída 134 do módulo de distribuidor 130 tem 

as mesmas dimensões que a região de saída 144 do módulo de distri

buidor 140 (por exemplo, compare as figuras 8 e 9). Em algumas des

sas implementações, as janelas de adaptador da região de saída 134 

acomodando menos percursos de saída são mais espaçadas do que 

as janelas de adaptador da região de saída 144 acomodando mais 
percursos de saída. Em algumas dessas implementações, as janelas 

de adaptador da região de saída 134 acomodando menos percursos 
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de saída podem incluir adaptadores de tipo SC, e as janelas de adap

tador da região de saída 144 acomodando mais percursos de saída 
podem incluir adaptadores de tipo LC, adaptadores de tipo LX.5, e ou

tros desses adaptadores de alta densidade.

[00102] A instalação dos módulos de distribuidor ótico 70, 130, 140 

apenas quando um serviço é necessário reduz o custo inicial de insta

lação da rede. Mais ainda, a localização dos adaptadores 135, 145 nos 

distribuidores 70, 130, 140 reduz adicionalmente o custo inicial de ins

talação da rede pela redução do número de componentes que devem 

ser instalados nos terminais de distribuição de fibra 100, antes de um 

serviço ser executado. Além disso, os módulos de distribuidor ótico 70, 

130, 140 descritos acima também podem ser instalados no hub de dis

tribuição de fibra 20 como os distribuidores óticos 26. Por exemplo, os 

distribuidores óticos 70, 130, 140 dos terminais de distribuição de fibra 

100 podem ser intercambiáveis com os distribuidores 26 no hub de 

distribuição de fibra 20.

[00103] Conforme mostrado na figura 11, os fios de remendo 50 

podem ser usados para conexão das ONTs 60 ao terminal de distribui

ção de fibra 100. Por exemplo, as primeiras extremidades 50a dos fios 

de remendo 50 podem ser inseridas nas janelas de saída 135, 145 do 

módulo de distribuidor 70, 130, 140, conforme necessário. Por exem

plo, os fios de remendo 50 podem ser roteados na bandeja 120 atra

vés de janelas 127 (veja a figura 5). Uma gaxeta ou outro membro de 

vedação pode ser provido nas janelas 127 para tornar à prova de clima 

o interior do terminal de distribuição de fibra 100. Após o emprego do 

terminal de distribuição de fibra 100, qualquer comprimento remanes

cente não usado do cabo de fibra ótica 40 pode permanecer enrolado 

na porção de tambor do arranjo rotativo 106 para armazenamento no 

alojamento 101 do terminal de distribuição de fibra 100.

[00104] As figuras 12 a 15 ilustram um tipo alternativo de terminal 
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de distribuição de fibra 200 para uso em um sistema de distribuição de 

fibra no qual um cabo único ou um conjunto de cabo 90 é roteado a 

partir do hub 20 para os terminais 200 em cada andar 12b a 12d. O 

terminal de exemplo 200 não inclui um carretel de armazenamento de 

cabo rotativo.

[00105] Ao invés disso, o terminal 200 inclui uma base 202 que de

fine um canal 203 através do qual o conjunto de cabo 90 pode ser ro- 

teado. O canal 203 define uma região de ruptura 201 na qual a fibra 

ótica do conjunto de cabo 90 pode ser acessada e puxada para a base 

202. A região de ruptura 201 leva a uma passagem de roteamento 206 

que provê um armazenamento solto em torno de um carretel ou de um 

limitador de raio de curvatura 207. Uma passagem de emenda 208 le

va a partir da passagem de roteamento 206 para um ou mais fixadores 

de emenda ótica 209. Uma passagem de rabicho 205 também se co

necta à passagem de roteamento 206 e/ou à passagem de emenda 

208. A passagem de rabicho 205 se estende até uma localização de 

manutenção 224 que é configurada para se manter um adaptador ótico 

225 (veja a figura 13).
[00106] Conforme mostrado na figura 13, o conjunto de cabo 90, o 

qual é roteado através da MDU 12 ao longo de um elevador ou outro 

duto, é disposto no canal de base 203. Um adaptador ótico 225 é mon

tado na localização de manutenção 224. Uma extremidade conectada 

94 de um rabicho de emenda 92 é plugada em uma janela do adapta

dor ótico 225. O comprimento remanescente do rabicho de emenda 92 

é roteado através da passagem de rabicho 205 para a passagem de 

emenda 208. Em certas implementações, o comprimento em excesso 

do rabicho de emenda 92 pode ser armazenado na passagem de rote- 

amento 206, antes da extremidade não conectada do rabicho de 

emenda 92 ser roteada para a passagem de emenda 208. Uma fibra 

ótica pode ser rompida a partir do conjunto de cabo 90, roteada atra
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vés da região de ruptura 201, ao longo da passagem de roteamento 

206, para a passagem de emenda 208. A fibra ótica do conjunto de 

cabo 90 pode ser emendada (por exemplo, emenda mecânica, emen

da com fusão, etc.) para o rabicho de emenda 92 e armazenada em 

um dos fixadores de emenda 209. Desse modo, os sinais óticos são 

transportados a partir do hub 20, ao longo da fibra do conjunto de cabo 

90, ao longo do rabicho de emenda 92 para a segunda janela do adap

tador ótico 225.

[00107] Conforme mostrado na figura 14, um distribuidor ótico 70 
pode ser montado na base 202 do terminal 200. Qualquer um dos dis

tribuidores óticos 70, 130, 140 descritos aqui é adequado para a mon

tagem na base 202. O conector de entrada 73 do distribuidor 70 é plu- 

gado na segunda janela do adaptador ótico 225 para receber os sinais 

óticos do hub 20. Um ou mais fios de remendo 50 podem ser plugados 

nas janelas de saída na região de saída de distribuidor 74 para trans

portarem os sinais óticos divididos para as ONTs 60. Conforme mos

trado na figura 15, uma tampa 204 pode ser montada na base 202, 

antes e/ou depois de o distribuidor 70 ser montado no terminal 200. A 

tampa 204 provê uma proteção para o distribuidor 70, fibras e cone
xões contidas no terminal 200.

[00108] Com referência, agora, às figuras 16 a 29, um hub de distri

buição de fibra 300 é mostrado tendo um estojo 302 e uma porta 304, 

a qual é montada de forma articulada no estojo 302. Uma alimentação 

de fibra 22 entra no hub de distribuição de fibra 300 para conexão aos 

distribuidores óticos 306. As saídas dos distribuidores óticos 306 são 

mostradas como os cabos de fibra ótica 40, os quais são roteados pa

ra um ou mais dispositivos de distribuição de fibra que são instalados 

em localizações diferentes em uma edificação. Por exemplo, o hub de 

distribuição de fibra 300 pode estar localizado em um porão. As fibras 

da alimentação de fibra 22 podem ser emendadas na bandeja de
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emenda 308 para as entradas de distribuidor 310, as que quase levam 

a cada bandeja de distribuidor 312. Cada bandeja de distribuidor 312 

mantém um ou mais distribuidores 306 com um dispositivo de monta

gem como aquele tipo citado acima para os terminais 100, 200. Os dis

tribuidores 306 no exemplo incluem uma entrada 328 e oito saídas 
330. Os distribuidores 306 são construídos de uma maneira similar 

como os distribuidores óticos descritos previamente 70, 130, 140. O 
distribuidor 306 é intercambiável com os distribuidores 70, 130, 140.

[00109] A bandeja de emenda 308 e as bandejas de distribuidor 
312 são montadas em uma placa de reforço 316. As bandejas de dis

tribuidor 312 são montadas de forma pivotante, de modo a permitirem 

acesso a uma bandeja de distribuidor desejada na pilha de bandejas 

de distribuidor 312. As bandejas de distribuidor pivotantes 312 também 

podem permitir acesso à bandeja de emenda 308, conforme desejado. 

Cada bandeja de distribuidor 312 mantém dois distribuidores óticos 

306 e as respectivas entradas de distribuidor 328.
[00110] Conforme mostrado, cada bandeja de distribuidor 312 inclui 

um roteamento de cabo para roteamento das entradas de distribuidor 
328, as quais são saídas da bandeja de emenda em um exemplo. Os 

percursos de roteamento 320 se estendem em torno de um perímetro 

da bandeja de distribuidor 312. O roteamento de cabo 320 pode incluir 

cavados de gerenciamento de cabo 322, garras 324 e anéis 326. A 

bandeja de emenda 308 inclui uma entrada de fibra 332 e uma saída 

de fibra 334. A bandeja de emenda 308 se abre e permite o armaze

namento interno da emenda de fibra.

[00111] Os centros de conexão de distribuição de fibra 20, 300 são 

mostrados como centros de conexão centralizados para a fibra de ali

mentação 22. Em alguns casos, a fibra de alimentação 22 pode ser 

dividida em múltiplos centros de conexão, de modo a se distribuírem 

as funções de divisão e emenda dentre múltiplos centros de conexão 

Petição 870160076960, de 19/12/2016, pág. 30/112



23/35

20, 300. Em qualquer caso, os distribuidores 70, 130, 140, 306 podem 

ser usados por todo o sistema, nos centros de conexão e nos disposi

tivos locais.

[00112] A figura 30 ilustra um outro hub de distribuição de fibra 400 

similar ao hub 300 ilustrado nas figuras 16 a 29. O hub de distribuição 
de fibra 400 inclui um estojo 402 e é mostrado sem uma tampa para 

ilustração dos recursos internos do mesmo. No hub de distribuição de 

fibra 400, os distribuidores óticos 406 são orientados em um arranjo 

empilhado horizontalmente adjacente ao fundo 401 do estojo 402. Os 

distribuidores óticos 406 são dispostos em uma direção a partir de 

uma frente 403 do hub 400 em direção a uma traseira 405 do hub 400. 
Como no hub 300 das figuras 16 a 29, os distribuidores óticos 406 são 

configurados para receberem um sinal de entrada a partir de uma ali

mentação de fibra 22 que entra no hub de distribuição de fibra 400. No 

exemplo do hub 400, as alimentações de fibra 22 entram a partir dos 

lados 407, 409 do estojo 402 e as fibras a partir da alimentação de fi

bra 22 são emendadas nas entradas de distribuidor 410 em uma regi

ão de emenda 408 dentro do estojo 402. As saídas dos distribuidores 

óticos 406 são mostradas como cabos de fibra ótica 40, os quais saem 

do estojo a partir de um topo 411 e são roteados para um ou mais dis

positivos de distribuição de fibra que estão instalados em localizações 

diferentes em uma edificação. Por exemplo, como no hub 300, o hub 

400 pode estar localizado em um porão. Cada um dos distribuidores 

406 pode ser montado no estojo 402 com um dispositivo de montagem 

como o tipo citado acima para os terminais 100, 200 e 300. Os distri

buidores 406 no exemplo incluem uma entrada 410 e oito saídas 430. 

Os distribuidores 406 são construídos de uma maneira similar confor

me os distribuidores óticos descritos previamente 70, 130, 140 e 306. 
O distribuidor 406 é intercambiável com os distribuidores 70, 130, 140 

e 306.
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[00113] Com referência, agora, às figuras 31 a 37, um outro hub de 

distribuição de fibra 500 similar ao hub 400 ilustrado na figura 30 é 

mostrado. O hub de distribuição de fibra 500 inclui um estojo 502 para 

alojamento de distribuidores de fibra ótica 506 de uma maneira similar 

ao arranjo mostrado na figura 30. Na figura 32, o estojo 502 é mostra

do sem uma tampa 504 para ilustração dos distribuidores 506 localiza

dos dentro do estojo 502. No hub de distribuição de fibra 500, além 
dos distribuidores 506, uma pluralidade de fanouts 580 está localizada 

acima do estojo 502. Os fanouts 580 são orientados em um arranjo 

empilhado similar aos distribuidores 506 ali abaixo em uma direção a 

partir da frente 503 do hub 500 em direção à traseira 505 do hub 500. 

Como no hub 400 da figura 30, a alimentação de fibra 22 entra no hub 

de distribuição de fibra 500 para conexão aos distribuidores óticos 506. 

De modo similar ao hub 400 da figura 30, a alimentação de fibra 22 

entra a partir dos lados 507, 509 do estojo 502 e as fibras a partir da 

porção residual com interferência sísmica atenuada são emendadas 

nas entradas de distribuidor 510 em uma região de emenda 508 dentro 

do estojo 502. Contudo, em contraste com o arranjo mostrado na figu
ra 30, os cabos elevadores 40 são emendados em rabichos nos fa

nouts 580 localizados acima do estojo 502. Os rabichos conectados 

então levam para as saídas 530 dos distribuidores 506. Desta manei
ra, os cabos elevadores 40 não têm que ser predeterminados com os 

conectores, o que frequentemente pode levar a problemas na provisão 

do comprimento correto para os cabos individuais.

[00114] Os fanouts 580 são mostrados em isolamento nas figuras 

33 e 34. Cada fanout 580 inclui uma janela de cabo elevador 582 em 

um topo 581 do fanout 580 e uma janela de rabicho 584 em um fundo 
583 do fanout 580. Uma região de emenda 585 é provida dentro do 

fanout 580, bem como um carretel de gerenciamento de cano 587 para 

gerenciamento de fibras no fanout 580 sem a violação das exigências 
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de raio de curvatura mínimo.

[00115] Os distribuidores 506 são mostrados em isolamento nas 

figuras 35 a 37. O distribuidor 506 é mostrado na figura 37 sem uma 

tampa 511 do mesmo para ilustração da estrutura interna do mesmo. 

No exemplo descrito do hub 500, os distribuidores 506 são distribuido

res 1:16. Como nas modalidades descritas anteriormente, cada distri

buidor 506 pode ser montado no estojo 502 com um dispositivo de 

montagem como o tipo citado acima. Os distribuidores 506 são cons

truídos de uma maneira similar aos conforme os distribuidores óticos 

descritos previamente 70, 130, 140, 306 e 406. O distribuidor 506 é 

intercambiável com os distribuidores 70, 130, 140, 306 e 406.

[00116] Com referência, agora, às figuras 38 a 55, um outro hub de 
distribuição de fibra 600 é mostrado. O hub de distribuição de fibra in

clui um estojo 602 que inclui uma parte base 604 e uma tampa 606. 
Na modalidade ilustrada, os cabos entram e saem a partir dos lados 

do hub 600. A parte base 604 inclui uma área de distribuidor 608 em 

cada lado da parte base 604, uma área de gerenciamento de cabo 610 

adjacente a cada área de distribuidor, e um canal central 612. O canal 

central 612 se comunica com uma terminação de cabo superior e área 

de bandeja de emenda 614. A parte base 604 pode ser montada em 

parede, se desejado.
[00117] Conforme mostrado nas figuras 41 e 42, o primeiro distri

buidor de exemplo 616 inclui uma entrada 618 e uma pluralidade de 

saídas 620 na forma de adaptadores. O primeiro distribuidor 616 é 

montado com flanges 622 na parte base 604. Um segundo distribuidor 

624 inclui duas entradas 618 e uma pluralidade de saídas 620 na for

ma de adaptadores. O primeiro distribuidor 616 é um distribuidor de 
1:16. O segundo distribuidor 624 é um distribuidor de 2: 1: 8. A figura 

43 mostra uma pluralidade de segundos distribuidores 624 montados 

na parte base 604.
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[00118] A figura 44 ilustra um cabo elevador o qual pode ser emen

dado em rabichos para conexão às saídas de distribuidor 620 de hub 

600. O cabo elevador pode ser provido, também, com rabichos conec

tados, sem a necessidade de uma emenda ou de um cassete de 

emenda.

[00119] Nas figuras 45 a 55, uma bandeja de emenda com uma 

terminação de cabo integrada 626 é mostrada. A bandeja de emenda 

626 inclui um suporte de terminação de cabo 628 e um cassete de 

emenda montado de forma pivotante 630 para manutenção de cabo e 

emendas. Os cabos entrando e saindo da bandeja de emenda 626 são 

terminados no suporte de terminação de cabo 628. Por exemplo, um 

cabo elevador 638 ou um cabo alimentador 634 é conectado a uma 
porção externa de suporte de terminação de cabo 628. No exemplo 

mostrado, uma extremidade oposta de suporte de terminação de cabo 

628 é conectada os rabichos conectados 636, 640.

[00120] As figuras 49A a C mostram um movimento pivotante do 

cassete de emenda 630 em relação ao suporte de terminação de cabo 

628.
[00121] Um dispositivo de terminação de membro de resistência 

632 pode ser usado com o suporte de terminação de cabo 628 para a 

terminação de certos cabos, tais como cabos alimentadores ou cabos 

elevadores.

[00122] A figura 51 ilustra o roteamento de cabo a partir do cabo 

alimentador 634 para os rabichos 636, os quais são usados como en

tradas para os distribuidores 616, 626. A emenda dos cabos alimenta- 

dores nos rabichos ocorre no cassete de emenda 630. Os cabos ele

vadores 638 também podem ser providos como parte do hub 600 para 
conexão aos rabichos (emendados), os quais são conectados às saí

das dos distribuidores 616, 624.

[00123] Com referência, agora, à figura 52, a bandeja de emenda 
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626 é mostrada sendo montada na parte base 604 com os prendedo

res, em que os cabos 634, 636, 638, 640 são posicionados em um re
cesso 644.

[00124] Com referência, agora, às figuras 53, vários dos cassetes 

de emenda 630 são mostrados pivotados para cima, para se permitir 
acesso a um cassete de emenda inferior selecionado 630. A figura 53 

também ilustra o cabo alimentador 634, o qual é uma entrada para um 

ou mais distribuidores e os cabos elevadores de saída 638. Cada um 

dentre o cabo alimentador 634 e os cabos elevadores 638 é emenda

do com rabichos conectados, os quais são conectados através dos 

distribuidores 616, 624 como entradas e saídas, respectivamente. Em 

um exemplo adicional, um cabo de interligação externo 646 pode ser 

provido para conexão a um ou mais distribuidores 616, 624, conforme 

desejado.

[00125] Conforme mostrado nas figuras 56 a 59, um terminal de dis

tribuição de fibra 700 inclui uma base 702 e uma tampa externa 704. 

Uma tampa interna 706 é posicionada sobre uma área de cabo 708, a 

qual cobre uma emenda 710 e um cabo 711 do cabo elevador 709. 

Um conector 712 se estende a partir da emenda 710 e acopla a um 

adaptador 714. Um conector de saída 715 com o cabo se conecta ao 

conector 712 para a provisão de serviço para um consumidor único ou 

uma loja.

[00126] Se consumidores ou lojas adicionais estiverem com neces

sidade do serviço, um distribuidor 716 poderá ser usado, ao invés do 

conector de saída 715. O distribuidor 716 inclui uma pluralidade de sa

ídas 718, cada uma das quais com um adaptador de saída 717 aco- 

plável a um conector de saída 715 com um cabo.

[00127] Um conector de entrada de distribuidor 720 é ilustrado na 

versão modificada de terminal de distribuição de fibra 700 mostrado 

nas figuras 62 a 69. De modo similar às partes citadas com um após- 
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trofo nas figuras 62 a 69 em relação às figuras 56 a 61. O conector de 

entrada de distribuidor 720 está na traseira do distribuidor 716 e não é 

visível nas figuras 56 a 61. O distribuidor 716 é montado com um mo

vimento deslizante nos exemplos ilustrados. O distribuidor 716 pode 

ser facilmente adicionado após a instalação do terminal 700, quando 

um serviço único não é mais necessário, e saídas adicionais são dese

jadas para execução de serviços em múltiplos consumidores ou múlti

plas unidades / lojas.

[00128] O distribuidor 716' das figuras 62 a 69 inclui uma base 740, 

uma tampa dianteira 742 e uma bandeja intermediária 744. A bandeja 

744 mantém um conector de saída 720' e adaptadores de saída 717'. 

[00129] Vários recursos de distribuidores 716, 716' são citados. 
Conforme mostrado, as saídas de distribuidor são adaptadores, e a 

entrada de distribuidor é um conector.

[00130] A saída de distribuidor e a entrada de distribuidor estão na 

direção oposta em uma IP.

[00131] O adaptador de entrada é posto na base (não no distribui

dor) para ser capaz de adicionar um único rabicho de consumidor, se 

desejado.
[00132] A saída de distribuidor está voltada para baixo, e a entrada 

de distribuidor está para cima em uma implementação.
[00133] O rabicho para um único consumidor (no caso sem distri

buidor) está deixando a caixa no fundo (mesma direção de saída que a 

saída de rabicho no caso de um distribuidor) em uma implementação. 

[00134] Os adaptadores de saída de distribuidor são postos geral
mente no centro do módulo de distribuidor, em uma implementação.

[00135] O conector de entrada de distribuidor é posto geralmente 
no meio do módulo, mas em um nível de altura diferente; debaixo dos 

adaptadores de saída de distribuidor em uma implementação.

[00136] Os adaptadores de saída do distribuidor são postos verti

Petição 870160076960, de 19/12/2016, pág. 36/112



29/35

calmente, para se manter a largura pequena, em uma implementação. 

[00137] O conector de entrada é posto horizontalmente para se 

manter uma altura pequena em uma implementação.

[00138] As pegadas de rabicho clicadas no adaptador de saída de 
distribuidor (saída de distribuidor) estão na área ocupada de distribui

dor em uma implementação.

[00139] O distribuidor tem uma proteção curvatura lateral para o 

rabicho afixado nas janelas de saída de adaptador de distribuidor em 

uma implementação.

[00140] Em uma implementação, a largura do distribuidor está em 

torno de 90 mm e o comprimento está em torno de 120 mm.
[00141] Os adaptadores podem ser providos em um ângulo ligeiro 

para um acesso extra pelo usuário, em uma implementação.

[00142] Uma tira de espuma de vedação pode ser adicionada ao 

distribuidor para fechamento da abertura de rabicho entre o distribuidor 

e a tampa externa, o que pode ser adicionado sobre a tampa similar 

de distribuidor 704 em uma implementação.

[00143] Um parafuso de fixação pode ser adicionado para se fixar o 

distribuidor na base; com a direção de parafuso sendo alinhada com a 

direção de acoplamento de alimentador - adaptador em uma imple

mentação.

[00144] Com referência, agora, às figuras 70 e 71, um distribuidor 

816 inclui as entradas 818 na forma de adaptadores e saída de distri

buidor 820 na forma de adaptadores. O distribuidor 816 também inclui 

uma ou mais localizações de armazenamento de conector 840. Duas 

localizações 840 são mostradas para o distribuidor 816. Cada localiza

ção 840 pode armazenar um conector 842 para uso posterior como um 

conector de entrada para as saídas 820. Uma situação como essa po

de ocorrer, se o conector ou cabo em uma das saídas 820 se tornar 

danificado. O conector 842 pode ser usado para troca do conector / 
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cabo danificado e para a provisão de um percurso de sinal de backup 

pronto para o uso. A localização 840 armazena uma extremidade de 

conector 842 de uma maneira protetora e também o mantém organi

zado para um emprego futuro. O conector 842 é um rabicho extra do 

cabo elevador em um exemplo.

[00145] Em uma implementação, a localização 840 está localizada 

perto do canal central do hub.

[00146] Com os sistemas acima, distribuidores podem ser monta

dos em um hub e/ou em uma MDU ou uma caixa de piso, conforme 

desejado. Vários dos sistemas proveem flexibilidade para adição de 

distribuidores, conforme necessário, após uma instalação inicial do sis

tema. Vários dos sistemas utilizam uma emenda para a adição de ra

bichos a cabos, os quais não são pré-conectados. Contudo, os siste

mas acima podem ser usados com cabos pré-conectados, no caso de 

um alimentador, um elevador ou outro.

[00147] Várias modificações e alterações desta descrição tornar-se- 
ão evidentes para aqueles versados na técnica, sem se desviar do es

copo e do espírito desta descrição, e deve ser entendido que o escopo 

desta descrição não é para ser indevidamente limitado aos exemplos 
ilustrativos estabelecidos aqui.

LISTA DE REFERÊNCIA DE NUMERAIS E RECURSOS CORRES

PONDENTES
10 sistema de distribuição de fibra ótica

12 unidade multifamiliar

12a-12d andares

14 um elevador

20 hub de distribuição de fibra

21 um provedor de serviços

22 fibra de alimentação

24 um alojamento
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30

40

40a, 40b

50

50a, 50b

60

70

71

72

74

75

90

92

94

100

101

102

104

106

108

109

110

112

114

120

121

122

123

124

31/35 

distribuidores óticos 

terminais de distribuição de fibra 
cabos de fibra ótica 

primeiras e segundas extremidades 

fios de remendo 

primeira e segunda extremidades conectadas 

terminais de rede ótica 

distribuidor ótico 

corpo de distribuidor 

região de entrada 

região de saída 

interface de conexão 
conjunto de cabo 

rabicho de emenda 

extremidade conectada 

terminal de distribuição de fibra 
um alojamento 

uma base 

uma tampa dianteira 

arranjo rotativo 

eixo geométrico de rotação 

fuso 

carretel 

porção de tambor 

flange 

bandeja de gerenciamento 

base 

abertura 

canal 

localização de manutenção
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125

126

127

130

131

132

134

135

140

141

142

143

144

145

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

224

225

300

302

304

306

adaptador

interface de montagem 

janelas

módulo de distribuidor ótico 

corpo de distribuidor 

região de entrada 

região de saída 

janela de saída de adaptador 

módulo de distribuidor ótico 

corpo de distribuidor 

região de entrada 
extremidade conectada 

região de saída 

janela de saída de adaptador 

terminal alternativa de distribuição de fibra 

região de ruptura 

base 

canal 

tampa

passagem de rabicho 

passagem de roteamento 

carretel

passagem de emenda 

fixador de emenda 

localização de manutenção 

adaptador ótico 

hub de distribuição de fibra 

estojo 

porta

distribuidor ótico
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308

310

312

316

320

322

324

326

328

330

332

334

400

401

402

403

405

406

407

408

409

410

411

430

500

502

503

504

505

506

bandeja de emenda 

entradas de distribuidor 

bandeja de distribuidor 

placa de reforço 

roteamentos de cabo 
cavados 

garras 

anéis 

entrada para distribuidor 
saídas de distribuidor 

entrada de fibra 
saída de fibra 

hub de distribuição de fibra 

fundo 

estojo 

frente 

traseira 

distribuidor 

lado 
região de emenda 

lado 

entrada de distribuidor 

topo 
saída de distribuidor 

hub de distribuição de fibra 

estojo 

frente 

tampa 

traseira 

distribuidor
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507

508

509

510

530

580

581

582

583

584

585

587

600

602

604

606

608

610

612

614

616

618

620

622

624

626

628

630

632

634

lado

região de emenda

lado

entrada de distribuidor

saída de distribuidor
fanout

topo

janela de cabo elevador

fundo

janela de rabicho

região de emenda

carretel de gerenciamento de cabo

hub de distribuição de fibra 

estojo
suporte

tampa

área de distribuidor

área de gerenciamento de cabo

canal central

terminação de cabo e área de bandeja de emenda 

primeiro distribuidor

entrada

saídas

flanges 

segundo distribuidor 

bandeja de emenda

suporte de terminação de cabo

cassete de emenda

dispositivo de terminação de membro de resistência 

cabo de alimentador
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636 rabichos

638 cabo elevador

640 rabichos

642 prendedores

644 recesso

646 cabo de interligação externo

700 terminal de distribuição de fibra

700' terminal de distribuição de fibra modificado

702 base

704 tampa externa

706 tampa interna

708 área de cabo

709 elevador

710 emenda

711 cabo

712 conector

714 adaptador

715 conector de saída

716 distribuidor

717 adaptador de saída

718 saídas

720 conector de entrada de distribuidor

740 base

742 tampa dianteira

744 bandeja intermediária

816 distribuidor

818 entrada para distribuidor

820 saídas de distribuidor

840 localização de armazenamento de conector

842 conector
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REIVINDICAÇÕES
1. Hub de distribuição de fibra (600), caracterizado pelo fato 

de compreender:

um estojo (602) que inclui uma suporte (604) e uma tampa 

(606), em que a suporte inclui uma área de distribuidor (608) em cada 

lado de suporte (604), uma área de gerenciamento de cabo (610) ad

jacente a cada área de distribuidor e um canal central (612), o canal 

central (612) em comunicação com uma terminação de cabo superior 

e uma área de bandeja de emenda (614);

uma pluralidade de distribuidores (616, 624) incluindo pelo 

menos uma entrada (618) e uma pluralidade de saídas (620) na forma 

de adaptadores;

uma pluralidade de bandejas de emenda com uma termina

ção de cabo integrada (626), em que cada uma das bandejas de 

emenda (626) inclui um suporte de terminação de cabo (628) e um 

cassete de emenda montado de forma pivotante (630) para manuten

ção do cabo e das emendas, em que os cabos entrando e saindo da 

bandeja de emenda (626) são terminados no suporte de terminação de 

cabo (628), em que um cabo elevador (638) ou um cabo alimentador 
(634) é conectado em uma porção externa de suporte de terminação 

de cabo (628), e uma extremidade oposta de suporte de terminação de 

cabo (628) é conectada a rabichos conectados (636, 640).

2. Hub de distribuição de fibra (600), caracterizado pelo fato 

de compreender:

um estojo (602) que inclui uma suporte (604) e uma tampa 

(606), em que a suporte inclui uma área de distribuidor (608) em cada 

lado de suporte (604), uma área de gerenciamento de cabo (610) ad

jacente a cada área de distribuidor e um canal central (612), o canal 

central (612) em comunicação com uma terminação de cabo superior 

e uma área de bandeja de emenda (614).
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3. Bandeja de emenda (626), caracterizada pelo fato de 

compreender:

um suporte de terminação de cabo (628) e um cassete de 

emenda montado de forma pivotante (630) para manutenção de cabo 

e emendas, em que os cabos entrando e saindo da bandeja de emen

da (626) são terminados no suporte de terminação de cabo (628), em 

que um cabo elevador (638) ou um cabo alimentador (634) é conecta
do em uma porção externa de suporte de terminação de cabo (628), e 

uma extremidade oposta de suporte de terminação de cabo (628) é 

conectada a rabichos conectados (636, 640).

4. Dispositivo de distribuidor (816), caracterizado pelo fato 

de compreender:

uma frente que tem uma entrada (818) e uma pluralidade 

de saídas (820);

um componente de distribuidor entre as saídas e a entrada;

em que a entrada (818) se projeta a partir de uma superfí

cie dianteira e é na forma de um adaptador;

em que as partes chamando (820) se projetam a partir da 

superfície dianteira e são na forma de um adaptador;

em que a frente inclui uma localização de armazenamento 

de conector (840).

5. Terminal de distribuição de fibra (30, 100), caracterizado 

pelo fato de compreender:

um alojamento (101);

um arranjo rotativo (106) que pode rodar em relação ao alo

jamento (101) em torno de um eixo geométrico de rotação (108), o ar

ranjo rotativo (106) incluindo uma porção de tambor (112) centralizada 

no eixo geométrico de rotação (108) e um flange (114) que roda na 

porção de tambor (112) em torno do eixo geométrico de rotação (108), 

o arranjo rotativo (106) também incluindo uma interface de montagem
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(126) configurada para receber um distribuidor ótico;

um adaptador de fibra ótica (125) portado com o flange 

(114) e posicionado no alojamento (101), o adaptador de fibra ótica 

(125) incluindo primeira e segunda janelas;
um cabo de fibra ótica (40) enrolado na porção de tambor 

(112) do arranjo rotativo (106) e tendo uma extremidade conectada 

(40b) recebida na primeira janela do adaptador de fibra ótica (125); e
em que o arranjo rotativo (106) roda em relação ao aloja

mento (101), quando o cabo de fibra ótica (40) for desenrolado.

6. Sistema de distribuição de fibra (10) para instalação de 

uma unidade multifamiliar (MDU) que tem múltiplos andares, caracteri

zado pelo fato de compreender:

um hub de distribuição de fibra (20) disposto em um dos 

andares (12a a 12d) da MDU, o hub de distribuição de fibra (20) rece

bendo um cabo de alimentação (22);

pelo menos um terminal de distribuição de fibra (30, 100) 

que inclui um alojamento (101) encerrando um arranjo rotativo (106) 

que pode rodar em relação ao alojamento (101) em torno de um eixo 

geométrico de rotação (108), o arranjo rotativo (106) incluindo um car- 
retel (110) e uma bandeja de gerenciamento (120) que roda com o car- 

retel (110) em torno do eixo geométrico de rotação (108), a bandeja de 

gerenciamento (120) incluindo uma localização de manutenção (124) 

na qual um adaptador de fibra ótica (125) é disposto, o adaptador de 

fibra ótica (125) incluindo primeira e segunda janelas, a bandeja (120) 

não incluindo quaisquer adaptadores adicionais montados ali quando 

inicialmente instalada;

um cabo (40) enrolado em torno do carretel (110) do termi

nal de distribuição de fibra (30, 100), o cabo (40) tendo uma primeira 
extremidade conectada (40a) e uma segunda extremidade conectada 

(40b), a segunda extremidade conectada (40b) sendo acoplada à pri
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meira janela do adaptador de fibra ótica (125);

em que o cabo (40) pode ser distribuído a partir do terminal 

de distribuição de fibra (30, 100) em um dos andares (12a a 12d) para 

roteamento da primeira extremidade conectada (40a) para o hub de 

distribuição de fibra (20) em um dos andares (12a a 12d).

7. Hub de distribuição de fibra (20, 300), caracterizado pelo 

fato de compreender:

um estojo (302) que inclui uma janela (304) para acesso ao 

interior de estojo (302);

uma pluralidade de bandejas de distribuidor montadas de 

forma pivotante (312);

uma pluralidade de distribuidores (26, 70, 130, 140, 306) 

montados nas bandejas de emenda (308).

8. Método de emprego de um sistema de distribuição de fi

bra (10) em uma unidade multifamiliar (MDU) que tem múltiplos anda

res, o método caracterizado pelo fato de compreender:

montar um terminal de distribuição de fibra (30, 100) em um 

dos andares, o terminal de distribuição de fibra (30, 100) incluindo um 

carretel (110) em torno do qual um cabo (40) é enrolado, o carretel 

(110) sendo configurado para rodar em relação a um alojamento (101) 

do terminal de distribuição de fibra (30, 100);

instalar um primeiro distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 

306) em um hub de distribuição de fibra (20, 300) na MDU, o primeiro 

distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 306) recebendo um cabo de ali

mentação (22) em uma janela de entrada e tendo múltiplas janelas de 

saída;

distribuir o cabo (40) a partir do terminal de distribuição de 

fibra (30, 100) ao se puxar uma primeira extremidade conectada (40a) 

do cabo (40), desenrolar o cabo (40) do carretel (110);

inserir a primeira extremidade conectada (40a) do cabo (40) 
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em uma das janelas de saída do primeiro distribuidor ótico (26, 70, 

130, 140, 306) no hub de distribuição de fibra (20, 300);

instalar um segundo distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 

306) no terminal de distribuição de fibra (30, 100) na MDU, de modo 

que uma região de entrada (72, 132, 142) oticamente se acople a uma 

segunda extremidade conectada (40b) do cabo de fibra ótica (40), o 

segundo distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 306) tendo múltiplas jane

las de saída; e

inserir primeiras extremidades (50a) de fios de remendo 

(50) nas janelas de saída do segundo distribuidor ótico (26, 70, 130, 

140, 306) e rotear as segundas extremidades (50b) dos fios de remen

do (50) para os assinantes na MDU.

9. Método de emprego de um sistema de distribuição de fi

bra (10) em uma unidade multifamiliar (MDU) tendo múltiplos andares, 

o método caracterizado pelo fato de compreender:

montar um terminal de distribuição de fibra (30, 100, 200) 
em um dos pisos, o terminal de distribuição de fibra (30, 100, 200) in

cluindo uma localização de montagem de distribuidor ótico;

instalar um primeiro distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 
306) em um primeiro hub de distribuição de fibra (20, 300) na MDU, o 

primeiro distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 306) recebendo um cabo 
de alimentação (22) em uma janela de entrada e tendo múltiplas jane

las de saída;
prover um cabo (40) a partir do terminal de distribuição de 

fibra (30, 100, 200) para o hub de distribuição de fibra (20, 300);
inserir uma primeira extremidade conectada (40a) do cabo 

(40) em uma das janelas de saída do primeiro distribuidor ótico (26, 

70, 130, 140, 306) no hub de distribuição de fibra (20, 300);

inserir um segundo distribuidor ótico (26, 70, 130, 140, 306) 

no terminal de distribuição de fibra (30, 100, 200) na MDU, de modo 

Petição 870160076960, de 19/12/2016, pág. 48/112



6/9

que uma região de entrada (72, 132, 142) oticamente se acople a uma 

segunda extremidade conectada (40b) do cabo (40), o segundo distri
buidor ótico (70, 130, 140, 306) tendo múltiplas janelas de saída; e

inserir primeiras extremidades (50a) de fios de remendo 
(50) nas janelas de saída do segundo distribuidor ótico (26, 70, 130, 

140, 306) e o rotear as segundas extremidades (50b) dos fios de re

mendo (50) para os assinantes na MDU; em que cada um dos primeiro 

e segundo distribuidores óticos (26, 70, 130, 140, 306) tem perímetros 

externos idênticos.

10. Hub de distribuição de fibra (500), caracterizado pelo fa

to de compreender:

um estojo (502);

uma pluralidade de distribuidores óticos (26, 70, 130, 140, 

306, 406, 506) montados no estojo (502);

uma pluralidade de fanouts (580) montados no estojo (502), 

em que cada um dos fanouts (580) inclui uma região de emenda para 

emenda de cabos elevadores (40) a rabichos conectados que levam a 

saídas dos distribuidores de fibra ótica (26, 70, 130, 140, 306, 406, 

506), em que as entradas dos distribuidores de fibra ótica (26, 70, 130, 

140, 306, 406, 506) recebem fibras emendadas a partir de um cabo de 

alimentação (22) entrando no estojo (502).

11. Terminal de distribuição de fibras (30, 100, 200) carac

terizado pelo fato de que compreende:

um cabo elevador (638);

uma base (702) definindo um canal (123) através do qual o 

cabo elevador (638) pode ser roteado, o canal (123) definindo uma re

gião de ruptura (201) na qual um cabo ótico do cabo elevador (638) 

pode ser acessado e puxado para dentro da base (702), a base (702) 
incluindo uma localização de manutenção (124) configurado para reter 

um adaptador de base de fibra ótica;
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um adaptador de base de fibra ótica posicionado na locali

zação de manutenção (124) na base (702); e

um rabicho de emenda (92) emendado ao cabo ótico do 

cabo elevador (638) em uma emenda em uma área de cabo (708) da 

base (702), o rabicho de emenda (92) tendo a extremidade conectada 

(94), ligada a uma porta do adaptador de base de fibra ótica, em que 

um conector de saída (715) é conectável à extremidade conectada 

(94) do rabicho de emenda (92) através do adaptador de base de fibra 

ótica para fornecer uma única saída de serviço, e em que um dispositi

vo de distribuidor (716) pode ser utilizado em vez do conector de saída 

(715), em que o dispositivo de distribuidor (716) inclui uma pluralidade 

de saídas (620,718), cada uma com um conector de saída (715) de 

fibra ótica conectado a um adaptador de saída de fibra ótica (717), e 

em que o dispositivo de distribuidor (716) inclui uma entrada incluindo 

um conector de entrada de fibra ótica para ligar ao adaptador de base 

de fibra ótica.

12. Dispositivo de distribuidor (716), caracterizado pelo fato 

de compreender:

um corpo de distribuidor (71, 131, 141) tendo uma frente e 

uma traseira;

a frente tendo uma pluralidade de saídas (620, 718);

a traseira tendo uma entrada (618);

um componente de distribuidor entre as saídas e a entrada;

em que as saídas (620, 718) são na forma de adaptadores 

de saída de fibra ótica (717);
em que a entrada (618) se projeta a partir de uma superfí

cie da traseira;

em que a entrada (618) está na forma de um conector de 

entrada de fibra ótica;

em que a entrada (618) e as saídas (620, 718) se voltam 
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em direções opostas.

13. Terminal de distribuição de fibra (30, 100, 200) para uti

lização com um cabo elevador (638) que inclui um cabo ótico caracte

rizado pelo fato de que compreende:

uma base (702) e uma tampa externa (704), a base (702) 

definindo um canal (123) através do qual um cabo elevador (638) pode 

ser roteado, o canal (123) definindo uma região de ruptura (201) na 

qual o cabo ótico do cabo elevador (638) pode ser acessado e puxado 

para a base (702), a região de ruptura (201) conduzindo para uma 

passagem de roteamento que fornece armazenamento solto em torno 

de um carretel (110) ou limitador de raio de curvatura, a base (702) 

incluindo uma localização de manutenção (124) configurada para con
ter um adaptador de base de fibra ótica;

um adaptador de base de fibra ótica posicionado na locali
zação de manutenção (124) na base (702);

em que um rabicho de emenda (92) pode ser emendado 

em uma emenda no cabo ótico do cabo elevador (638) em uma área 

de cabo (708) da base (702), o rabicho de emenda (92) tendo a extre

midade conectada (94) ligável em uma porta do adaptador de base de 

fibra ótica, em que um conector de saída (715) é conectável à extremi

dade conectada (94) do rabicho de emenda (93) através do adaptador 

de base de fibra ótica para proporcionar uma única saída de serviço; e

uma tampa interna (706) posicionada sobre a área de cabo 

(708) que cobre a emenda e o cabo ótico do cabo elevador (638).

14. Terminal de distribuição de fibra (30, 100, 200) para uti

lização com um cabo elevador (638) que inclui um cabo ótico, caracte

rizado pelo fato de que compreende:

uma base (702) e uma tampa externa (704), a base (702) 

definindo um canal (123) através do qual o cabo elevador (638) pode 

ser roteado, o canal (123) definindo uma região de ruptura (201) atra
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vés da qual o cabo ótico do cabo elevador (638) pode ser acessado e 

puxado para a base (702), a região de ruptura levando a uma passa

gem de roteamento que proporciona armazenamento solto em torno 

de um carretel (110) ou limitador de raio de curvatura, a base (702) 

incluindo uma localização de manutenção (124) configurada para reter 
um adaptador de base de fibra ótica;

um adaptador de base de fibra ótica posicionado na locali

zação de manutenção (124) na base (702),

em que um rabicho de emenda (92) pode ser emendado 

em uma emenda no cabo ótico do cabo elevador (638) em uma área 

de cabo (708) da base (702), o rabicho de emenda (92) tendo uma ex

tremidade conectada (94) ligável em uma porta do adaptador de base 

de fibra ótica;

uma tampa interna (706) posicionada sobre a área de cabo 

(708) que cobre a emenda e o cabo ótico do cabo elevador (638); e

um dispositivo de distribuidor (816) montado na base (702), 

em que o dispositivo de distribuidor (816) se monta com um movimen

to deslizante a base (702), o dispositivo de distribuidor (816) tendo 

uma frente e uma traseira, o dispositivo de distribuidor (816) incluindo 
uma entrada (618) na parte traseira, uma pluralidade de saídas (620, 

718) na frente e um componente de distribuidor entre a entrada (618) e 
as saídas (620, 718), a entrada (618) sendo da forma de um conector 

de entrada de fibra ótica, as saídas (620, 718) sendo sob a forma de 

adaptadores de saída de fibra ótica (717), o conector de entrada de 

fibra ótica se projetando de uma superfície da traseira, o conector de 

fibra ótica e os adaptadores de saída de fibra ótica (717) voltados para 

direções opostas, o conector de entrada de fibra ótica ligado ao adap

tador de base de fibra ótica.
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RESUMO
Patente de Invenção: "DISPOSITIVO DE DISTRIBUIÇÃO COM DIS
TRIBUIDORES ADICIONAIS EM INCREMENTOS".

A presente invenção refere-se a um sistema de distribuição 

de fibra que inclui um núcleo de conexão de distribuição de fibra com 
um campo de emenda de montagem de duas bandejas de emenda de 

pivô (630) e duas pilhas de módulos de distribuidor (624) em ambos os 

lados de um canal central para roteamento de rabichos de fibra a partir 

das bandejas de emenda para as janelas de adaptador de distribuidor.
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