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Proces czyszczenia łączonego z wykorzystaniem produktów FOCCUS™ 

Rozwój technologii i sieci miedzianych, bezprzewodowych oraz światłowodowych wiąże się z przesyłaniem coraz 
większej ilości danych z większą prędkością. Wraz ze wzrostem pojemności i przepustowości oraz modernizacją 
elementów sieci, należy zwracać większą uwagę na prawidłowe czyszczenie złączy.  

Przy łączeniu dwóch linii światłowodowych, dokładność ich połączenia ma 
bardzo duży wpływ na straty transmisji. Przy odpowiednim wyrównaniu oraz 
kontakcie, płaszczyzny czołowe światłowodu są równoległe i stykają się ze sobą. 
Gdy pomiędzy płaszczyznami czołowymi światłowodów pojawią się 
zanieczyszczenia, utworzą one szczelinę, co zakłóci ich kontakt. Skutkuje to 
zmniejszeniem prędkości transmisji spowodowanej zniekształceniem, 
załamaniem światła lub rozpraszaniem. Istnieje wiele typów zanieczyszczeń, 
które negatywnie wpływają na połączenia: suche, płynne lub ich połączenie. 

Niestety, w wielu przypadkach typowe metody czyszczenia nie są 
wystarczające. Najczęstszym sposobem czyszczenia “na sucho” jest przetarcie 
czoła złącza za pomocą chusteczki lub narzędzia Click-out. Taka metoda jest 
skuteczna w przypadku tłustych zanieczyszczeń, ale w wielu przypadkach 
znajdują się tam również zanieczyszczenia przenoszone przez powietrze, takie 
jak kurz, piasek czy żwir.  Czyszczenie na sucho rozprowadza takie 
zanieczyszczenia, ale nie jest skutecznie w usuwaniu ich z powierzchni. 
Dodatkowo istnieje ryzyko porysowania czoła złącza twardymi cząsteczkami. 
Pocieranie suchym materiałem o powierzchnię złącza powoduje tworzenie się 
ładunku statycznego, który przyciąga kurz z powietrza. Po każdym czyszczeniu 
tego typu należy wykonać inspekcję złącza za pomocą kamery. 

Inną często stosowaną metodą czyszczenia jest użycie zwilżonego materiału: 
chusteczki lub patyczka. Nadmiar płynu może “zalać” powierzchnię czołową 
oraz ferrulę i utknąć w obudowie złącza. Może to skutkować efektem halo oraz 
utratą sygnału. W tym przypadku również należy zweryfikować złącze za 
pomocą kamery.  

Najbardziej skuteczną metodą czyszczenia jest czyszczenie łączone, które łączy 
zalety czyszczenia na sucho oraz na mokro, eliminując ich wady. Niewielką ilość 
płynu czyszczącego o średnicy około 1 cm, należy nałożyć na niestrzępiącą się 
chusteczkę a następnie delikatnie przesunąć złącze od obszaru mokrego do 
suchego. W pojedynczym ruchu wykonany jest cały proces czyszczenia. 

Nie należy wykonywać ruchu “ósemki”, obracania itp., ponieważ może to powodować ponowne osadzanie się 
zanieczyszczeń. Nie należy również wykonywać czyszczenia na twardych powierzchniach, ponieważ może to 
uszkodzić złącze.
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Proces czyszczenia łączonego jest skuteczny dla wszystkich typów złączy, w 
tym: SC/LC UPC oraz APC, OptiFit™, MT-Types, e2000™. Spełnia również 
specyfikacje Telcordia GR-2923-CORE oraz SAE AR-6031 a także przekracza 
wymagnia normy IEC 61300-3-35.  

W teorii wszystko brzmi dobrze, ale jak wygląda to w praktyce dla instalatorów 
sieci?  Chemtronics® ma na to odpowiedź dzięki platformom czyszczącym, 
narzędziom i pisakom do precyzyjnego czyszczenia.  

FOCCUS™ QbE® Platforma czyszcząca
Platforma czyszcząca FOCCUS QbE umożliwia wykonywanie czyszczenia łączonego dzięki płaskiej powierzchni 
czyszczącej.  Platforma posiada miękką płytkę, na której umieszcza się chusteczkę. Po zużyciu chusteczki, można 
ją oderwać i wysunąć następną. 

Czyścik FOCCUS ™ CCT
Czyścik FOCCUS CCT przeznaczony jest do czyszczenia złączy 1.25mm MU 
oraz LC, a także 2.5mm FC, SC i  ST oraz złączy MPO. Za jednym naciśnięciem, 
materiał przesuwa się, czyszcząc powierzchnię złącza. Narzędzie CCT 
umożliwia czyszczenie powierzchni czołowych w adapterach, w przełącznicy 
oraz w złączach. 

Mazaki czyszczące FOCCUS Fiberwash™ 
Mazaki czyszczące  Fiberwash to idealny sposób na wydajne i kontrolowane 
nanoszenie płynu czyszczącego na powierzchnie czyszczące. W przypadku 
narzędzia CCT, końcówkę mazaka należy docisnąć do końcówki narzędzia CCT, 
aby delikatnie zwiliżyć materiał. Następnie należy umieścić złącze w czyściku 
CCT i docisnąć czyścik - podczas kliknięcia, materiał przesunie się po 
powierzchni czołowej złącza od obszaru mokrego do suchego, wykonując 
pełne czyszczenie łączone.  

Mazaki czyszczące FOCCUS dostępne są w trzech różnych wariantach, aby 
dopasować się do każdych wymagań. Wszystkie mazaki Fiberwash są łatwe i 
wygodne w przenoszeniu, użytkowaniu oraz transporcie.  Każdy z nich  jest 
wystarczająco mocny, aby poradzić sobie z szeroką gamą zabrudzeń, takich jak 
kurz, oleje, smary oraz żele buforowe, ale każdy ma wyjątkowe zalety w 
zależności od zastosowania: 

• Fiberwash MX jest najsilniejszym, szybko działającym środkiem 
czyszczącym. Szybko usuwa najszerszą gamę  zanieczyszczeń.

• Nowy Fiberwash NF jest świetnym wyborem wśród
produktów o niepalnym składzie. Szybko odparowuje i 
czyści i jest praktycznie bezzapachowy. 

• Fiberwash AQ posiada niepalną, wolno odparowującą formułę na 
bazie wody, która sprawdza się idealnie do usuwania 
zanieczyszczeń rozpuszczalnych w wodzie. Posiada niską zawartość 
LZO oraz  niski potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) 

Dzięki procesowi czyszczenia łączonego z wykorzystaniem mazaków Fiberwash, czyścików CCT oraz platform
czyszczących QbE spełnisz specyfikacje UEC, Telcordia oraz SAE oraz zapobiegniesz utracie sygnału spowodowanej 
zanieczyszczeniami.
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