
 

 

As conexões do MINI ISOLATOR atrás do equipamento devem ser realizada da seguinte maneira:  

 

 

 

 

 

 
 
 

 Atrás do equipamento do cliente (cable modem, eMTA ou decoder) será instalado o SLEEVE (capa de proteção 

do MINI ISOLATOR); 
 

 Em seguida será instalado o MINI ISOLATOR (CSI-CPE), que ficará embutido dentro do SLEEVE. Para aperta-lo 

utilize a chave TRAP (tipo chaveirinho ou similar);  
 

 Por fim, realizar a conexão do cabo de sinal NET normalmente, onde também será necessário travar com a chave. 

Dúvidas dos procedimentos contate a área de Gestão do Conhecimento através do 4004.2580 opção 6, das 08:30hs ás 17:30hs  

(verifique com seu coordenador a disponibilidade para a sua cidade)  

Este treinamento tem a finalidade de instruir os Técnicos sobre a importância da utilização do MINI ISOLATOR em 

todos os terminais existentes na residência do cliente sempre que realizar uma instalação/manutenção. 

 MINI ISOLATOR 

 

 

PONTOS DE ATENÇÃO 

O QUE É O MINI ISOLATOR? 

 

 

 O MINI ISOLATOR (CSI-CPE) deve ser utilizado junto com o CABLE ISOLATOR (CISP-HR) para garantir uma 

proteção adicional aos equipamentos instalados nas residências dos clientes. 

 Para verificar os procedimentos corretos do CABLE ISOLATOR (CISP-HR) verifique os Treinamentos de 1 Ponto 

N°43 INSTALAÇÃO DO CABLE ISOLATOR/ N°61 NOVOS PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO CABLE 

ISOLATOR. 

 A perda de inserção do MINI ISOLATOR é menor que 1dB. 

COMO DEVEMOS INSTALAR O MINI ISOLATOR 

Após a Instalação do CABLE ISOLATOR (CISP-HR) conforme o padrão, será realizado a instalação do MINI ISOLATOR 

(CSI-CPE) em todos os pontos que o cliente possuir um equipamento NET, e deve ser utilizado na conexão atrás do 

equipamento NET (decoder, eMTA, cable modem). 

 A seguir temos um exemplo de uma instalação com a aplicação correta de ambos ISOLATORS:  

MINI ISOLATOR  

(CSI-CPE) 

 

 

MINI ISOLATOR (CSI-CPE) é um isolador (de segurança) para ser utilizado no interior das 

residências para evitar a queima de equipamentos por correntes parasitas geradas por diferença 

de potencial entre os dispositivos. O CSI-CPE isola o cabo coaxial da rede elétrica evitando 

também o retorno de AC para a rede HFC.  Deve ser instalado em todos os terminais existentes, 

juntamente com o CABLE ISOLATOR (CISP-HR) que deve ser utilizado na entrada da instalação. 

***IMPORTANTE*** 
 

É OBRIGATÓRIO a Instalação do MINI CABLE ISOLATOR (CSI-CPE) em todos os terminais!  

Treinamento 1 Ponto nº 122/2014 


