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DOCUMENTOS NORMATIVOS APLICADOS 

Manual ITED (3ª e 4ª edição) – Prescrições Técnicas de Instalação e Especificações Técnicas de Equipamentos 

e Materiais das Infra-estruturas de Telecomunicações em Edifícios 

DL 123/2009, de 21 Maio (alterado pelo DL 258/2009 de 25 de Setembro e pela Lei 47/2013 de 10 de Julho), 

que define o regime jurídico da construção, do acesso e da instalação de redes e infraestruturas de 

comunicações electrónicas. 

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE 

Condições de transporte e armazenamento: temperatura máxima 55ºC e mínima –15ºC. 

Verificar sempre o produto no caso de queda. O manuseamento inadequado poderá originar a diminuição das 

características de segurança. 

PTI – PONTO DE TRANSIÇÃO INDIVIDUAL (ITED3a e ITED4a) 

“Dispositivo a instalar nos edifícios construídos, do tipo residencial, como elemento de interligação entre os 
cabos provenientes da rede colectiva, ou de operador, e os cabos que se dirigem ao cliente.  

INSTALAÇÃO E LOCALIZAÇÃO 

O PTI deve ser instalado o mais próximo possível da fronteira entre a rede individual e colectiva, no local 

definido pelo projectista, e pode ser instalado na rede individual ou na rede colectiva. 

Em situações onde a reformulação da rede colectiva e individual é executada na mesma fase de construção, a 

instalação do PTI é opcional. 

Deve ser instalado em locais com temperaturas de serviço entre os 40ºC e -5ºC.  
Não deve ser instalado em locais excessivamente sujeitos a humidades, poeiras, fumos, vapores corrosivos, 
temperaturas extremas, campos magnéticos de forte valor, locais de atmosferas sujeitas a explosões, 
incêndios, vibrações ou choques.  

Utilize uma placa de protecção durante a instalação, para evitar entrada de sujidade no seu interior. 

MANUSEAMENTO, MONTAGEM E CONDIÇÕES DE SERVIÇO 

O PTI está equipado com: 

• 1 RJ45 CAT6 + reserva para 1 RJ45 

• 1 Ficha tipo F/F + reserva 1F/F 

•  Adaptador SC/APC duplex protegido 

• Borne de 2,5mm para ligação da terra 

 

 

 

 

 

Só poderá ser manuseado e montado por Técnicos ITED. O último operador (Técnico ITED) é responsável pela 

instalação, montagem, funcionamento e manutenção do produto. 
 

CÓDIGO DESIGNAÇÃO DIMENSÕES  

0023310 CX PTI TIPO I3 90x170x60 

0023320 KIT P/ CX PTI TIPO I3 - 
 


