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Czyścik CCT™

Nr produktu # CCT-125, CCT-250, CCTMPO
Opis produktu
Czyścik CCT jest łatwym w użyciu narzędziem czyszczącym do
szybkiego i niezawodnego czyszczenia powierzchni
czołowych. Powierzchnie czołowe w przełącznicach lub
połączeniach kablowych są czyszczone bez wysiłku za
pierwszym razem. . . i za każdym razem.
CCT posiada łatwy mechanizm, który przesuwa materiał po
końcówce czyszczącej za pomocą krótkiego naciśnięcia i
kliknięcia narzędzia. Zastosowanie CCT z precyzyjnym
mazakiem czyszczącym FOCCUS MX zapewnia szybkie, łatwe
i powtarzalne czyszczenie kombinowane.
Czyści złącza na płytkach i na jumperach
Wykorzystuje proces czyszczenia kombinowanego,
niezawodnego przy pierwszym czyszczeniu i za każdym
razem
•
Używany do spełnienia norm IEC 61300-3-35, IEC
TR62627-01, Telcordia GR-2923-CORE i SAE
•
Aerospace AIR6031.
•
Skuteczny w najszerszym zakresie zanieczyszczeń
•
Łatwy w użyciu do szybkiego i niezawodnego czyszczenia
•
Wytrzymały i trwały, doskonały do wszystkich miejsc pracy
•
Magnetyczny tył obudowu do łatwego umieszczenia na
szafie
•
Do 800 czyszczeń
•
•

Typowe zastosowania

Czyściki CCT są stosowane w połączeniu z czyszczeniem
kombinowanym w zastosowaniach światłowodowych i
telekomunikacyjnych:
•
•
•
•

Czyszczenie powierzchni czołowych złączy
Czyszczenie złączy patchcordów
Czyszczenie złączy w przełącznicy
Specjalnie wykonane dla złączy 2.5 mm,
MPO i 1.25 mm.

Kompatybilność

CCT są kompatybilne z większością czyścików, takich jak
precyzyjny mazak czyszczący Fiber-Wash MX. Jednak zaleca się
sprawdzenie kompatybilności środka czyszczącego przed
użyciem w CCT i w terenie.
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Czyścik CCT™

Nr produktu #CCT-125, CCT-250, CCT-MPO

Instrukcja użytkowania

Kod produktu

Czyszczenie kombinowane z zestawem CCTKIT
Zwilż materiałową końcówkę CCT mazakiem MX, włóż
końcówkę CCT do złącza i naciśnij 2-3 razy
przesuwając materiał od części mokrej do suchej,
doskonale czyszcząc powierzchnię czołową.
Czyszczenie kombinowane eliminuje wszystkie
zanieczyszczenia za pierwszym razem, unikając
drogich przeróbek spowodowanych złymi
połączeniami.

CCT-125

1 czyścik CCT:
Narzędzie czyszczące do złączy MU i LC

CCT-125KIT

Zestaw CCT:
1 narzędzie CCT-125 i 1 mazak precyzyjny MX

CCT-250

1 czyścik CCT:
Narzędzie czyszczące do złączy FC, SC i ST

CCT-250KIT

Zestaw CCT:
1 narzędzie CCT-250 i 1 mazak precyzyjny MX

Uwaga:
Ta informacja jest uważana za dokładną. Jest
przeznaczona dla profesjonalnych użytkowników
końcowych posiadających umiejętności do
prawidłowej oceny i wykorzystania danych.
CHEMTRONICS nie gwarantuje dokładności danych i
nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione
podczas korzystania z nich
Chemtronicsâ, Electro-Wash® i QbE® są zarejestrowanymi
znakami towarowymi Chemtronics. Wszelkie prawa
zastreżone. FOCCUS™, CCT™, Combination Cleaning™ i
Fiber-Wash™ są znakami towarowymi Chemtronics. Wszelkie
prawa zastrzeżone.

CCT-MPO

1 czyścik CCT:
Narzędzie czyszczące do złączy MPO

CCT-MPOKIT Zestaw CCT:
1 narzędzie CCT-MPO i 1 mazak precyzyjny MX

Skontaktuj się z nami:
Tel.: +48 (42) 235 70 88
E-mail: biuro@rateart.pl
Lenartowicza 24, Łódź
www.rateart.pl
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