Nota aplikacyjna
For Perfectly Clean Fiber Splices and Connectors

Czyszczenie złączek wojskowych
Potrzebne narzędzia
Każda złączka światłowodowa powinna być każdorazowo czyszczona
przed połączeniem, pomiarami lub rekonfiguracją. Najlepsze rezultaty
zapewnia metoda „mokro-sucha”. Do tego celu należy użyć płynu
czyszczącego SticklersTM Fiber Optic Splice and Connector Fluid (#MCCPOC03M); ten szybko wysychający płyn zastępuje płyny czyszczące
bazujące na alkoholu. Należy również użyć pałeczek CleanStixxTM S16 i
P25. Pałeczki S16 (#MCC-S16) przeznaczone są do zakończeń
1,6mm/2,0mm w złączach MIL C-38999 i MIL C-28876, a pałeczki P25
(#MCC-P25) służą d czyszczenia odsłoniętych powierzchni końcówek
(patrz zdjęcie poniżej z prawej strony).

Przygotowanie do czyszczenia powierzchni
zagłębionych (żeńskich) (Fot.1)

Rozpocząć od wyjęcia jednej pałeczki S16 z opakowania, uważając
aby jej nie zanieczyścić dotknięciem. Zamknąć opakowanie, chroniąc
przed zanieczyszczeniem pozostałe pałeczki. Wziąć pojemnik z
płynem czyszczącym, lekko odchylić go do tyłu i wolno nacisnąć
dozownik tak, aby wypełnić płynem zagłębienie w dozowniku.
Zanurzyć na krótko pałeczkę CleanStixxTM – lekkie zwilżenie jest
dobre, całkowite nasączenie końcówki jest złe).

Czyszczenie powierzchni zagłębionych (Fot.2)
Włożyć końcówkę pałeczki CleanStixxTM do tulejki prowadzącej

Zwilżenie chusteczki (Fot.3)

Nacisnąć dozownik aby zwilżyć chusteczkę. Zwykle pompować
dozownik tylko raz. Wielokrotne pompowanie jest marnowaniem płynu
czyszczącego.

Oczyścić światłowód (Fot.4)

Owinąć zwilżoną chusteczkę dookoła włókna światłowodowego i
delikatnie ściskając, przesunąć ją raz lub dwa razy w stronę końca
włókna, dopóki nie będzie słychać pisku.
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