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Krok 1 – Popis kazety

 

 

Obrázek 1. LT1B Kazeta 
 

Součástí balení je dále:   

Samolepící pěna (molitan) pro fixaci vstupů 

7.6 m dlouhý smotek ochranné trubičky vláken kabelu

 

 1. Vložte kovovou základnu pojezdu na určené místo v rozváděči (LGX) nebo skříně spojky (OCEF). 
Vyjměte kazetu z pojezdu.  

 2. Sejměte průhledné kryty vstupů.

Kazeta LT1B

Kryty vstupů

Kovová základna pojezdu

Kazeta

Držáky svarů (F/F)
nebo ribbonů (MF/MF)

Samolepka
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Krok 2 - Instalace ochranných trubiček a příprava vláken 

 

 

Obrázek 2. Instalace ochranných trubiček a naměření potřebné délky vláken
 

 1. Nastříhejte ochranné trubičky na potřebnou délku a protáhněte jimi vlákna kabelu 

 2.  Zkraťte vlákna kabelu na potřebnou délku - 610 mm od konce trubičky

 

Ochranná trubička

Vlákna kabelu

Pigtaily
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Krok 3 – Fixace trubiček s vlákny do kazety 

 

 

Obrázek 3. Fixace trubiček do vstupu kazety 
 

 1. Odstřihněte 32 mm dlouhý proužek samolepící pěny (molitanu)

 2. Sejměte z něj ochrannou fólii. Nedotýkejte se lepící části.

 3. Umístěte konec ochranné trubičky s přesahem cca 2.3mm na střed lepící strany proužku.

 4.  Opatrně obtočte obě strany proužku samolepící molitanovou pěny dokola okolo trubičky. 
Vložte takto připravený konec trubičky oblepený molitanem do fixačního hřebínku vstupu kazety.

 

Postup vkládání trubiček

Trubička s prvním vláknem

Trubička s posledním vláknem
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Krok 4 - Odměření a fixace pigtailů

 

 

Obrázek 4. Odměření a fixace pigtailů
 

 1. Zkraťte pigtaily tak, aby vycházela délka umístěná do kazety  610 mm a obdobně jako  
trubičky na ně bude nalepen 32 mm dlouhý proužek samolepící pěny (molitanu). Jedním

 2. Položte svazek pigtailů na lepící plochu samolepící pěny (molitanu) - vzdálenost mezi  
koncem pigtailů a místem nalepení pěny musí být 610 mm. Opatrně „oblepte”

 

proužkem molitanu lze oblepit svazek pigtailů ve kterém je až 6 pigtailů. 

svazek pigtailů a vložte jej do fixačního hřebínku vstupu kazety.

 

Postup vkládání pigtailů

Pigtail s prvním vláknem

Pigtail s posledním vláknem
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Krok 5 - Příprava vláken a svařování

 

 

Obrázek 5. Příprava vláken a svařování
 

 1. Rozložte vlákna na podložku, dbejte aby nebyla vzájemně zapletena. 

 2. Proveďte kompletní svaření všech vláken. 
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Krok 6 - Určení správné pozice svárů

 

 

 

Obrázek 6. Sekvence spojů - mechanické spoje vláken a samostatné svary
 

 1. Je nutné vkládat mechanické spoje vláken, samostatné svary a ribbonové svary do
do držáků dle pravidel na této a následující straně.

 Poznámka: 

Čísla pozic nejsou na držácích svarů vyznačena 

 

Mechanické 
spojky 
vláken

Kazeta LT1B- M/M pro mechanické spojky vláken

Svary
samostatných

vláken

Kazeta LT1B- F/F pro samostatné svary
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Určení správné pozice svárů (pokračování)

 

 

 

Obrázek 7. Pozice ribbonových svarů
 

 

Ribbonové svary
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Krok 7 - Vlkládání svarů do držáků

 

 

Obrázek 8. Vkládání svarů / mechanických spojů
 

 

 1. Pro vkládání mechanických spojek vláken lze užít  nástroj 1012A. 

 2. Sváry se vkládají do držáků v pořadí dle následujících stran, 

 vlákna provlékněte dle obrázku.  
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Krok 8 - Ukládání svarů

 

 

 

Obrázek 9. Ukládání svarů
 

 2. Svazek pigtailů vedoucí k prvnímu držáku svarů se uloží dle obrázku 9, svazek je veden

po okraji kazety a pod držáky svarů. 

 1. Svary se ukládají do kazety postupně v pořadí od posledního k prvnímu. V prvním kroku se  

navine do kazety současně rezerva vlákna a pigtailu. Svar je v této fázi volný a v průběhu 

navíjení se protočí. teprve po natočení vlákna do kazety se svar uloží do držáku. 

Směr točení pigtailůSměr točení vláken



Strana 11 

Ukládání svarů (pokračování)

 

 

Obrázek 10. Ukládání svarů 2. krok
 

Směr točení pigtailůSměr točení vláken

 1. Pokračujeme v ukládání svarů do držáku svarů číslo 2
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Ukládání svarů (pokračování)

 

 

Směr točení pigtailů

Obrázek 11. Ukládání svarů - 3. krok
 

 1. Pokračujeme v ukládání svatů do prvního držáku svarů, jako poslední ukládáme svar číslo 1. 

Směr točení vláken
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Krok 9 - Osazení krytů vstupů

 

 

Figure 15. Osazení krytů vstupů
 

 1. Osaďte levý a pravý kryt vstupů, zajistěte jejich západky
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Krok 10 - Instalace kazety

 

 

Obrázek 16. Instalace kazety do pojezdu v rozváděči
 

 

 1. Instalujte kovovou základnu pojezdu na určené místo v rozváděči (LGX) nebo skříně spo jky (OCEF), 

 2. Vložte kazetu do kovové základny pojezdu (nutno stlačit západky na zadní straně kazety).

 

 

pokud jste tak již neučinili v kroku 1.
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Krok 11 - Uspořádání trubiček a pigtailů,  nalepení samolepky s popisem

 

Obrázek 17. Uspořádání  
 

 

 1. Uspořádejte trubičky s vlákny kabelu a pigtaily dle typu použitého rozvaděče. Vyplňte samolepku 

 

Místo nalepení samolepky s popisem

 s popisem a nalepte ji na čelní stranu kazety. 
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