
 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de agora a instalação do Cable Isolator também é OBRIGATÓRIA em prédios/MDU. 

Treinamento 1 Ponto nº 61/2012 

Versão 3 – 12/04/12 

Prédios/MDU 

Novos procedimentos para utilização do Cable Isolator 

 O Isolator deve ser aplicado em todas as instalações/manutenções de casas, BSOD e 
PME, ou seja, em qualquer produto NET.  

 

 Instalar no lado externo da residência e no ponto de entrada da instalação (ponto 
comum de todos os pontos).  

 

 Quando instalado na fachada, o Isolator deve ser fixado e,  
Preferencialmente, não exposto ao sol ou chuva. 
 

 Na instalação do Isolator deve ser utilizada fita de auto fusão ou o  
anel de vedação nos conectores, para evitar a entrada de água da chuva. 
 

 O Isolator deve ser instalado substituindo a emenda F-81na fachada  
(junção do cabo RG06 Preto para RG06 Branco). 
 
 

Pontos de Atenção 

  O cabo de entrada do sinal da NET deve ser conectada à Cable Input (entrada) e a 
Subscriber (saída) conectada ao cabeamento interno. Atenção para não inverter estas 
conexões. 

  É importante que este local em que o Isolator for instalado seja de fácil acesso  
para a manutenção, e em local de difícil acesso para o cliente. 

  A perda de inserção deste componente é menor que 1dB. 

  O Cable Isolator poderá ser utilizado como filtro AC, sempre em local de 
 difícil acesso pelo cliente ao componente. 

Conforme já vimos no T1 Ponto º 43, o Cable Isolator tem a função de proteger a 

instalação e equipamentos contra picos de tensão gerados por surtos de energia 

ou descargas elétricas, evitando também o retorno de AC para a nossa rede.  

O Cable Isolator deverá ser instalado na entrada dos amplificadores em todos os prédios em que 

executarmos manutenções de qualquer produto NET (inclusive BSOD e PME), nas manutenções de 

MDU e construção/reconstrução de MDU. 

 Conecte o Isolator ao cabo de 
entrada RG11 que alimenta o prédio. 

 Faça um “rabicho” para conectar o 
Cable Isolator ao amplificador. 

 
 Prenda o Isolator junto ao 
amplificador. 

 
 Efetue o torque nas conexões, 
utilizando a chave específica de torque. 
 
 
* Não esqueça de abrir outage ao 
desconectar   o prédio. 
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