Dane techniczne
For Perfectly Clean Fiber Splices and Connectors

System czyszczenia światłowodów
SticklersTM CleanWipesTM Big Box
opracowane do masowego,
szybkiego czyszczenia
patchcordów
sztywna taśma czyszcząca
odporna na rozrywanie,
strzępienie i pylenie
taśma z materiału
odprowadzającego ładunki
elektrostatyczne
perfekcyjne czyszczenie w
najniższej cenie jednostkowej
System czyszczenia światłowodów Sticklers™ CleanWipes™ BigBox jest
narzędziem przeznaczonym do użycia w masowej, szybkiej produkcji patchcordów.
Umożliwia pracownikom czyszczenie powierzchni czołowych światłowodów i złączek
przy minimalnych kosztach.
Co najważniejsze, CleanWipesTM BigBox dyscyplinuje proces czyszczenia, dając w
rezultacie perfekcyjnie wyczyszczone złączki, eliminując powtórne użycie
zanieczyszczonych płynów czyszczących i/lub chusteczek.
System Sticklers™ CleanWipes™ BigBox cechuje unikatowy, odprowadzający
ładunki elektrostatyczne, odporny na odkształcenia materiał, który nie będzie się
rozrywał lub strzępił, nawet w czasie czyszczenia złączek typu LC. Wysokochłonny
materiał jest delikatny i nie rysuje powierzchni czołowych złączek. System prawie
całkowicie eliminuje konieczność ponownego czyszczenia złączek, a także
rozwiązuje problemy związane z cząsteczkami mechanicznymi i ładunkami
elektrostatycznymi, występującymi na czyszczenie patchcordów. Inne cechy to:
system minimalizuje dotykanie materiału czyszczącego palcami, eliminując
zanieczyszczenia,

Opakowania i oznakowanie
MCC-WCS800

1 pudełko

4 pudełka w kartonie

Okres trwałości CleanWipes™ BigBox jest nieograniczony

INSTRUKCJA: Dokładna instrukcja użycia
znajduje się na opakowaniu.
PRODUKTY ZWIĄZANE: Czyszczenie
„mokro-suche”
daje
najczystsze
powierzchnie czołowe, dlatego w celu
osiągnięcia najlepszych wyników stosuj
płyn czyszczący SticklersTM Fiber Optic
Splice and Connector Cleaner (MCCPOC03M, pokazany na fotografii z lewej
strony, w czasie zwilżania chusteczki
Benchtop CleanWipeTM). Rozpuszczalnik
ten przewyższa starsze środki alkoholowe
zarówno pod względem parametrów
chemicznych (gęstość, lepkość, czas
wysychania itd.) jak i pod względem
unikatowego opakowania, pozwalając na
wykonanie czyszczenia przy najniższej
cenie jednostkowej.
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.
Pokrywki dozujące TritonTM są chronione
patentem US 7,784,647.
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.

Poniżej pokazano mikrofotografie powierzchni czołowych światłowodów. Od
lewej do prawej: złączka zanieczyszczona obcym włóknem z chusteczki
czyszczącej lub włókniny; tłuszcz odcisków palców; wyniki połączenia czystej
złączki z zanieczyszczoną złączką z lewej strony; czysta złączka, doskonale
przesyłająca sygnały danych. Powiększenie około 200x.

odporny na odkształcenia materiał nie pyli i nie strzępi się,
oznakowane kolorami ścieżki CleanSlotsTM przypominają pracownikom, aby
nigdy nie używać ponownie materiału czyszczącego, eliminując
przenoszenie zanieczyszczeń,
odprowadzająca ładunki elektrostatyczne metalowa wkładka kontroluje
elektryzowanie,
system może być używany jako niezależne narzędzie czyszczące lub
płasko na stole (patrz fotografia na górze, z prawej strony), w zależności od
potrzeb.
Każde pudełko CleanWipes BigBox umożliwia wykonanie ponad 3200 doskonałych
czyszczeń. CleanWipes BigBox jest dostępny u dystrybutorów SticklersTM na całym
świecie.
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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Inne ważne wyroby do czyszczenia
światłowodów

ZESTAW CZYSZCZĄCY STICKLERSTM
DO ŚWIATŁOWODÓW
zawiera wszystko, co jest potrzebne do czyszczenia
włókien światłowodowych, gniazd oraz wtyków
pachcordów,
idealny rozmiar ok. 20 x 12 x 12cm umożliwia
wygodne przechowywanie wystarczającej ilości
materiałów,
odpowiedni kolor – jasnopomarańczowa torba, którą
łatwo zlokalizować w samochodzie, nawet przy
słabym oświetleni,
wyposażona w dwie dodatkowe kieszenie do
przechowywania dodatkowych narzędzi, obcinarek,
ściągaczek izolacji lub dodatkowych materiałów
czyszczących,
zawiera dwa opakowania z pompką rozpylającą
płynu czyszczącego, dwa opakowania chusteczek
Benchtop Wipes, 25 chusteczek Outdoor Wipes do
używania w trudnych warunkach, 50 CleanStixxTM i
latarka z diodą LED.
może być przesyłana w dowolne miejsca bez
dodatkowych opłat za transport materiałów
niebezpiecznych czy konieczności wypełniania
specjalnych dokumentów.
Środki czyszczące SticklersTM są produkowane
przez MicroCare
MicroCare jest liderem w szybkim i zaawansowanym
świecie czyszczenia, pokrywania i smarowania. Z
precyzyjnymi produktami czyszczącymi dla tak
zróżnicowanych zastosowań jak elektronika, transport,
fotonika, aparatura medyczna i aeronautyka, MicroCare
może być waszym katalizatorem zysków i wydajności.

Odwiedź SticklersCleaners.com!
TM

Strona Sticklers
jest wartościowym źródłem informacji i
przeglądów,
łącznie
z
wiadomościami
z
branży,
spostrzeżeniami eksperta w dziedzinie światłowodów Harvey
Stone’a i dziesiątkami FAQ–ów, dotyczących czyszczenia
światłowodów.
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