Dane techniczne

Pałeczki czyszczące
SticklersTM CleanStixxTM
superczyste, bezpyłowe, precyzyjne „waciki” do czyszczenia powierzchni
czołowej światłowodów
dostępne w pięciu wymiarach – są jedynym produktem mogącym czyścić
złączki światłowodowe dowolnych kształtów
formowana, włóknista końcówka przewyższa końcówki z tworzywa
piankowego lub tkaniny,
końcówka pasująca do powierzchni czołowych łącznie z APC
czyści całą powierzchnię czołową, a nie tylko powierzchnię styku
Innowacyjne pałeczki Sticklers™ CleanStixx™ prezentują nową technikę czyszczenia
elementów superszybkich sieci światłowodowych. Zwilżone płynem SticklersTM Fiber
Optic Splice & Connector Cleaner pałeczki CleanStixx™spowodują, że każda sieć
światłowodowa będzie szybsza i bardziej niezawodna niż w przypadku użycia
jakiejkolwiek innej techniki dostępnej aktualnie na rynku.
CleanStixx™różnią się od innych pałeczek
czyszczących. Każda z pałeczek CleanStixxTM
ma końcówkę z wysokiej czystości włóknistego
polimeru, a nie z włókniny lub pianki, które
pozostawiają na czyszczonej powierzchni
resztki. Końcówka jest ukształtowana do
precyzyjnych wymiarów i wkręca się do złączki w
czasie czyszczenia. Poprawia to skuteczność
czyszczenia, nawet najmniejszych powierzchni
czołowych (niebieska strzałka na fotografii
poniżej).
Dodatkowo, włókna końcówki rozchylają
się w środku złączki, w czasie jej
czyszczenia (czerwona strzałka),
zbierając cząstki stałe podczas gdy efekt
kapilarny usuwa ze złączki ciecze.
Końcówka jest giętka, w związku z tym jedynie pałeczki CleanStixxTM czyszczą złączki
APC. CleanStixxTM mogą czyścić całą powierzchnię końcową, a nie tylko powierzchnię
styku.
Do pogorszenia własności transmisyjnych
nowoczesnej sieci wystarczy mały
paproszek lub odrobina tłuszczu. Pałeczki
CleanStixxTM pozostawiają powierzchnie
czołowe perfekcyjnie czyste. Dostępne w
pięciu rozmiarach pałeczki CleanStixxTM
mogą być użyte do wszystkich typów
złączek, dowolnych rozmiarów, w każdych warunkach.
Dystrybucja:
DASAP Jarosław Lipiński
ul. Słowicza 1A, Ustanów
05-540 Zalesie Górne
tel: 22 7267767 fax: 22 2138381
dasap@dasap.com.pl
www.dasap.com.pl
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Szczegóły techniczne
Każdy pałeczka ma jedną końcówkę czyszczącą. Końcówki pałeczek mających w swoim symbolu
„S” służą do czyszczenia powierzchni czołowych, znajdujących się wewnątrz tulei centrujących,
np. w gniazdach lub adapterach. Końcówki pałeczek z „P” w symbolu, przeznaczone są do
czyszczenia odsłoniętych ferul lub zakończeń. Pałeczki są pakowane po 10 sztuk w oznakowane
odpowiednim kolorem torebki, a następnie po 5 torebek w pudełko. W kartonie pakowane jest
sześć pudełek. Nieograniczony okres przechowywania. Gwarancja: 12 miesięcy.

Pałeczka do złączek 2,5mm (niebieski) –
SC, ST, FC, ASC, AFC, itp.
National Stock Number

MCC-S25
6070-01-553-2263

Pałeczka do złączek 2,0mm i 1,6mm (pomarańczowy) –
MIL-C-28876, MIL-C-38999, D4, MT-RJ
MCC-S16
National Stock Number
6070-01-553-2262
Pałeczka do złączek 1,25mm (zielony) –
LC, MU
National Stock Number

MCC-S12
6070-01-553-2267

Pałeczka do większych złączek i soczewek (różowy) –
SMA, MTP (z pinami lub bez), Biconic; również do czyszczenia
obiektywów z zagłębionymi soczewkami
MCC-XMT
Pałeczka z zagłębioną końcówką do wszystkich odsłoniętych feruli
2,5mm lub mniejszych (żółty) –
MCC-P25
National Stock Number
6070-01-553-2258
Opakowanie Combo – po 10 sztuk wszystkich pięciu typów
pałeczek; do zastosowań wojskowych i cywilnych

MCC-VM

Opakowanie Combo – 20 szt. pałeczek S25, 10 szt. pałeczek S12 i 20
szt. pałeczek P25
MCC-VS

Uwagi
PRODUKTY ZWIĄZANE: W celu uzyskania najlepszych wyników czyszczenia zagłębionych tulei,
stosować pałeczki SticklersTM CleanStixxTM razem z płynem czyszczącym SticklersTM Fiber Optic
Splice and Connector Cleaner. Chociaż inne płyny mogą być też używane, efekty będą gorsze.
Wyłącznie rozpuszczalnik SticklersTM Cleaner odpowiednią gęstość, lepkość, czas wysychania,
łatwość posługiwania i jak i unikatowe opakowanie, pozwalając na wykonanie czyszczeń szybko,
łatwo i z powtarzalną skutecznością.
DOSTĘPNOŚĆ: Więcej informacji dotyczących tego wyrobu i namiary lokalnych dystrybutorów
znajdują się na stronie SticklersCleaners.com.
ZNAKI TOWAROWE: Wszystkie nazwy „Sticklers”, „CleanStixx”, „CleanWipe”, CleanSlots”,
„TravelSAFE” i „Triton” są znakami towarowymi MicroCare Corp. Nazwa MicroCare i logo są
zarejestrowanymi znakami handlowymi MicroCare Corp. Pałeczki czyszczące chronione są
patentem US 7,401,374.
WYŁĄCZENIA: Informacje podane w niniejszej ulotce są oparte na danych uważanych za
prawdziwe, ale MicroCare nie daje wyraźnych lub dorozumianych gwarancji ich dokładności i nie
przyjmuje żadnych zobowiązań wynikających z ich użycia przez inne osoby. Niniejsza publikacja nie
może być uważana za pozwolenie na działania według ani naruszania patentów nie wymienionych
bezpośrednio w niniejszej publikacji.

Mikrofotografie powierzchni
czołowej światłowodów. Lewa:
tłuszcz odcisków palców.
Prawa: czysta złączka,
doskonale przesyłająca
sygnały danych.
Powiększenie około 200x.
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