CONECTOR FAST-SC-APC
（para cabos drop / Low friction）Montagem Manual
Nota: Durante a preparação, sobras de fibra ópticas podem causar
ferimentos nos olhos ou em outras partes do corpo. Sempre use proteção
para os olhos quando manusear fibras ópticas e descarte corretamente as
sobras de clivagem.

１．Componentes

Feche a tampa

O Conector FAST-SC-APC é composto pelos seguintes
componentes:
Prendedor

Conector

Fixação de
cabo
(Vermelho)

Alavanca Guia

3.2. Preparação da Fibra
3.2.1. Remova o aclilato da fibra e posicione o cabo no holder.
Pressione e insira o cabo
Cable jacket

Holder

Sem espaço
Sem espaço
Removedor de
aclilato
Removedor de aclilato e Holder são fornecidos 1 para 10 conectores
Utilize o removedor de aclilato

２．Ferramentas Recomendadas

①

Insira a fixação
do cabo no
removedor.

② Pressione o
removedor.

③ Puxe o cabo para a
diretira.

3.2.2. Limpeza e clivagem da fibra nua
Limpe a fibra nua com algodão umedecido com álcool isopropílico. Faça uma
curvatura de 60 com a fibra para cima, direita e para baixo 3 vezes cada.

Alicate

Clivador: CT-06 ou CT-30

Nota: Quando não utilizada as ferramentas recomendadas,
assegure-se de que o cabo seja preparado segundo as
dimensões especificadas.
３．Procedimento de Montagem
3.1. Preparação do cabo
3.1.1. Corte o elemento de tração e remova a capa do cabo.
3.2.3. Clive e Fibra

Divida a capa do cabo
Comprimento da protusão = 50mm

Corte a capa do cabo usando
alicate.
Use um Clivador

3.1.2. Configuração da capa do cabo
Para cabo Low friction

Para cabo Drop

Posição da borda é diferente

2. 0mm

Insira o holder no
clivador.

1.6mm

Empurre

Sem espaço

Ponta da capa

A fibra deve estar alinhada
com a borracha do clivador

A curvatura não deve exceder
o corpo do conector.

Remova o cabo do holder

Clive a fibra.

Curvatura
10mm

15mm

『Sem Curvatura』 『Curvatura excessiva』 a terminação falhou
⇒ Reinicie o processo desde o começo.

3.3.3. Desengatar o prendedor

Depois do processo
Depois de terminado o processo, certifique-se de que as
dimensões estão corretas

①

Nota: Se as dimensões não estiverem corretas, não será possível realizar uma boa terminação.

3.3. Terminação do conector.
3.3.1. Verifique se o prendedor encaixou
①

Frente

Click

Click

②

Segurando com ambas as mãos, primeiro

② Traseira verifique se o prendedor frontal está

engatado, seguido do prendedor traseiro.
A verificação é feita comprimindo a parte
superior e inferior em conjunto.

① Com a fibra em
curvatura

② Remova o prendedor,
pressionando os dois lados.

※O som de um click é ouvido quando o
prendedor está encaixado.

3.3.4. Fixe o cabo em sua posição
Abaixe a capa

3.3.2. Prepare o conector e insira a fibra
Insira o cabo na guia.

Até escutar o som de um click

Confirme que a guia
está estendida.

Remova o prendedor
Confirme o tamanho da fibra.

Finalizado
Borda da fibra nua

Borda do revestimento da fibra

Insira a fibra no conector empurrando a guia.

