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FW2150 7220224

MX Precision Cleaner - MX Electro-Wash MX Pen kynä -  
Kätevä kynä turvalliseen ja tarkkaan puhdistamiseen

• Suunniteltu erityisesti liittimien puhdistukseen 
• Poistaa lian, pölyn, rasvan ja ilman epäpuhtauksia 
• Sopii käytettäväksi yksin tai yhdessä SqR™, p-QbE®,  
QbE® Cleaning -tuotteiden kanssa 
• Puhdistaa ja poistaa ilman sähköstaattiset epäpuhtaudet 
• Helppokäyttöinen
Käyttökohteet:
• Valokuidun pään ja pinnan puhdistus 
• Kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, liitoksien puhdistus 
• Musteen, liiman ja muiden vaikeiden tahrojen puhdistus

 

FW2190 7220225

FiberWash™ Precision Cleaner - FiberWash™ Fiber-Wash -kynä

Kätevä liotinkynä tarkkaan ja tehokkaaseen puhdistamiseen. 
Syttymätön ja turvallinen kuljettaa mukana. Poistaa lian, pölyn, rasvan. Sopii 
käytettäväksi yksin tai yhdessä SqR™, p-QbE®, QbE® Cleaning –tuotteiden 
kanssa. Helppokäyttöinen, tarkka annostella
Valokuidun pään ja pinnan puhdistus. Kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, 
liitoksien puhdistus. Musteen, liiman ja muiden vaikeiden tahrojen poisto.

CP421 7220219

Electro-Wash® MX Presaturated Wipe -  
MX kyllästetty puhdistuspyyhe 
25 yksikköpakattua pyyhettä

Tehokkaita, muovi-turvallisia kyllästettyjä  
yleispuhdistusliinoja kohtuullisella kuivumisajalla.

• Puhdistaa kaikenlaiset tahrat, poistaa orgaaniset ja ioniset jäljet 
• Kohtuullinen kuivumisaika tehostaa puhdistustehoa 
• Puhdistusaineesta ei jää jälkiä 
• Esikyllästetty pyyhe, kätevä työkalupakkiin, kenttätyöskentelyyn

• Ihanteellinen kuitujen, liittimien, kaapeleiden, koaksiaalikaapeleiden, 
kaapelijatkoksien, PC-levyjen, moottorien, työkalujen, muuntajien,  seulojen, 
ohjausjärjestelmien, näyttöjen ja viirojen puhdistukseen

CP400  7220218 

Chempad™ Presaturated Wipe - kyllästetty puhdistuspyyhe 
50 yksikköpakattua pyyhettä (10,2x7,6cm)

• Yleiskäyttöön tarkoitettu kyllästetty nukaton puhdistuspyyhe 
• Liuotinaine haihtuu täysin, ei jätä jäämiä, ei hankaa. 
• Contains ultra pure blend of 91% IPA/9%deionized water 
• Sopii erittäin hyvin tietokoneiden, konttorikoneiden ja elektronisten laittei-
den puhdistukseen. 
• Poistaa likaa, hapettumia ja öljyä magneettipäistä.
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PQBE 7220226

p-QbE® Pocket Fiber Optic Cleaning Platform -  
Kuituliitosten muotoiltu puhdistusalusta  
200 kpl pyyhettä 36x76mm 

Taskupakkaus, puhdistuspyyhe valokuidun pään ja pinnan puhdistukseen
Suunniteltu SC-, ST-, FC-, MT-, APC- ja upotettujen liittimien puhdistukseen.
Pakkauksessa muotoiltu puhdistustaso.

QBE 7220227

QbE® Fiber Optic Cleaning Platform -  
QbE® Kuituliittimien tasainen puhdistusalusta SC ST FC  
200 pyyhettä laatikko 70x76mm

Puhdistuspyyhe valokuidun pään ja pinnan puhdistukseen
Suuri, tasainen FiberSafe™ puhdistuspyyhe rullassa. Patentoitu tuote
SC-, ST-, FC-liittimien puhdistus. Kuitujatkoksen valmistelu. Rasvatäytteen 
poistamiseen

QBE2 7220228

QbE®-2 Fiber Optic Cleaning Platform - QbE® Kuituliittimien 
tasainen puhdistusalusta LC SC FC MT APC  
200 pyyhettä 36x76 mm 

Mukana kulkeva yleispuhdistusliina kuitujatkoksiin. Suunniteltu LC, SC,FC, 
MT- ja APC-liittimien puhdistukseen. Pakkauksessa tasainen puhdistustaso

SQR 7220229

SqR™ taskukokoinen kuituliittimien puhdistusalustasta  
10 pyyhettä 76x76 mm

Kompakti puhdistusalusta kuidun pinnan ja pään puhdistukseen 
Kehitetty erityisesti mukana kulkevaksi, kenttä- ja testityöskentelyyn. Suuri 
pyyhintäpinta, jopa 40 puhdistuskertaa. Sopii käytettäväksi yhdessä Electro-
Wash® PX, Electro-Wash® MX, tai FiberWash™ kanssa
Päätypinnan puhdistus, Kuitujatkoksen valmistelu, Rasvatäytteen poistami-
seen
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CFK1000E 7220214

FTTH Fiber Optic Cleaning Kits - FTTH Kuitujen puhdistus- 
asennus- ja huoltosarja

Puhdistustarvikkeet onnistuneen 2,5 mm:n valokuituyhteyden toteuttami-
seen. Pyyhkeet jatkoskoneen, liittimien, jatkosalueen, työympäristön puhdis-
tukseen. Electro-Wash® MX Esikostutetut pyyhkeet työkalujen ja kaapelin 
puhdistukseen. Puhdistuspuikot pakattuna vahvoihin kenttäpakkauksiin
Pakkaus sisältää:
1 QbE® Puhdistusliinapakkaus, 200 kpl (QbE) 
50 kpl 2,5 mm vaahtomuovipuikot (48042F) 
50 kpl V-ura –puhdistuspuikko (38542F) 
15 kpl Fusion Splice –peilin ja linssin puhdistuspuikkoja (51125F) 
5  kpl puikkojatkoja X'Tenders (XTN) 
100 kpl Nukkaamattomat puhdistusliinat, 4"x4 (6704F) 
5 kpl Electro-Wash® MX -yksittäispakatut puhdistusliinat (CP421) 
1 kpl Kestävä nylon-pakkaus vyölenkillä

CCK1E 7220210

FOCCUS Kuitujen puhdistussarja SQR ja MX kynä 
Kätevä mukana kuljetettava kuitujen puhdistussarja

Riittää jopa 80 kuitujatkospuhdistukseen
Pakkaus sisältää:
1 kpl Precision Fiber Optic Cleaner -kynä
1 kpl SqR™ Puhdistusalusta (SQR) 
1 kpl Uudelleensuljettava pakkaus

25125F 7220202

Puhdistuspuikko 1,25 mm kuituliittimille  
15 puikkoa EFB-16 

Ihanteellinen työkalu 1,25 mm:n kuituadapterien, ym. puhdistamiseen esim. 
liitinpaneeleissa.
• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Ei naarmuttavia saumoja tai teräviä reunoja 
• Patentoitu tuote 
• Pakattu vahvoihin kenttäpakkauksiin
Käyttökohteet:
• 1,25 mm:n valokuidun pään, pinnan, holkkien puhdistus

25183 7220203

Puhdistuspuikko 2,5 mm kuituliittimille  
100 puikkoa

Ihanteellinen työkalu 2,5 mm:n liittimien puhdistamiseen
• Erityismuotoiltu juuri liittimen puhdistukseen sopivaksi 
• Vaahtomuovipuikko kerää epäpuhtaudet tehokkaasti itseensä 
• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä  
• Pehmeä vaahtomuovikärki on erittäin kestävä eikä vahingoita puhdistetta-
vaa kohdetta 
• Imukykyinen materiaali imee itseensä käytetyn puhdistusaineen 
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® -puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen
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 38542F 7220204

Kuitujatkoskoneen V-uran puhdistuspuikko  
50 puikkoa EFB-11 

Puhdistuspuikot V-uran ja holkkien puhdistukseen
• Ohuin puikoista, sopii käytettäväksi pienimpienkin pintojen tarkkaan 
puhdistukseen 
• Kuitu-, liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Imukykyinen materiaali imee itseensä käytetyn puhdistusaineen  
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® -puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen

48042F 7220206

Puhdistuspuikko 2,5 mm kuituliittimille  
50 puikkoa EFB-10

Monikäyttöinen, tehokas ja edullinen puhdistuspuikko testiportin ja välineiden 
puhdistamiseen.
• 2,5 mm:n joustava puikko liittimien päiden puhdistukseen 
• Kuitu- liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Sopii käytettäväksi Electro-Wash® puhdistusaineiden kanssa vaikeasti 
poistettavan lian irrotukseen

51125F 7220207

Kuitujatkoskoneen peilien puhdistuspuikko  
15 puikkoa

Puhdistuspuikko, erikoispuhdistettua, muotoiltua polyesteriä kuitujatkosko-
neen peilien puhdistukseen
• Ihanteellinen kooltaan ja muodoltaan peilien puhdistukseen 
• Imukykyinen pinta poistaa pölyn ja muut epäpuhtaudet 
• Kuitu- liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä 
• Sopii käytettäväksi pesuaineen levittämiseen

CC505F 7220209

MTP Chamois Swab-  
Puhdistuspuikko MTP-liittimille (2,3 mm)  
25 puikkoa, pituus 154mm

Säämiskäpuikko MTP -puhdistukseen
• Erityismuotoiltu säämiskätyökalu 
• Ihanteellinen kooltaan ja muodoltaan MTP-liittimien puhdistukseen 
• Imukykyinen pinta poistaa epäpuhtaudet nopeasti ja turvallisesti 
• Kuitu- liima- ja muista sideaineista vapaa, ei jätä jäämiä
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Puhdistaa naaras- ja urosliittimet Puhdistaa naaras- ja urosliittimet 

FOCCUS CCT-puhdistustyökalu 
CCT™-puhdistustyökalu ja MX-puhdistuskynä yhdessä käytettynä tarjoavat 
nopean, laadukkaan ja helpon valokuidun ja liittimien puhdistusmenetelmän. 
Liittimien ja kaapelien ehdoton puhtaus liitostyön alusta alkaen on perusedel-
lytys onnistuneelle valokuitulinkille. CCT-työkalussa on helppokäyttöinen puh-
distuskankaan syöttömekanismi joka pyöräyttää kangasta työkalun kärjessä 
puhdistustyön edetessä. CCT-puhdistustyökalun ja FOCCUS MX-kynän 
yhdistelmäkäyttö mahdollistaa nopearytmisen liitäntöjen puhdistustyön.

CCT Cleaning Kit:ssä on mukana MX-puhdistuskynä. Kostuta CCT:n kärki 
MX-kynällä, aseta kärki liittimeen, klikkaa painikkeesta niin että kangas 
liikkuu kosteasta kuivaan puhdistaen liittimen. Tämä puhdistusyhdistelmä 
saavuttaa IEC 61300-3-35, IEC TR62627-01, Telcordia GR-2923-CORE ja 
SAE Aerospace AIR6031 vaatimukset.
 
• Liittimien puhdistamiseen liitinpaneeleissa ja adaptereissa  
• Tuotteiden yhdistelmäkäyttö takaa puhtaan liitännän alusta alkaen 
• Poistaa tehokkaasti kaikenlaista likaa 
• Helppo ja nopea käyttää, luotettava lopputulos  
• Kestävä ja riittävä, kaikenkokoisille liitostöille 
• puhdistaa naaras- ja urosliittimet 
• Puhdistaa UPC- ja APC-liittimet 
• Jopa 800 puhdistusta per sarja

CCTMPOKIT  7220213

Kuituliittimien puhdistuskynä  
MPO-liittimille  
+ MX Precision Cleaner kynä

yli 800 puhdistuskertaa

CCT125KIT  7220211

Kuituliitinadapterien puhdistuskynä  
1,25mm liittimille LC, MU  
+ MX Precision Cleaner kynä

yli 800 puhdistuskertaa

CCT250KIT  7220212

Kuituliitinadapterien puhdistuskynä  
2,5mm liittimille SC, PC, ST... 
+ MX Precision Cleaner kynä

yli 800 puhdistuskertaa
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CCT™ With Combination Cleaning™ 
yhdistelmä puhdistus

1.Lightly wet CCT tip with MX Precision  
Cleaning Pen tip

2.Place CCT cleaning tip over  
connector ferrule

3.Press tool until you hear  
a “click” & repeat 1-2 more times

 • Lightly wetted fabric contacts endface 
 • Solvent breaks down soil 
 • As fabric advances, wetted fabric  
 is replaced with dry fabric,  
 drying remaining cleaner
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VIEW 5, kuitujatkoskoneiden uusi standardi 

Mitat 147H x 130W x 155D mm

Paino 2.21KG (akun kanssa) / 1.85KG (ilman akkua)

Kuitujen määrä yksi

Kuitutyypit SM(ITU-T G.652&G.657) / MM(ITU-T G.651) / DS(ITU-T G.653) / NZDS(ITU-T G.655)

Yhteensopiva kuitu/kaapeli 0.25~3.0 mm / sisäkaapeli

Lohkaisu mitat Läpimitta: 0.125~1 mm / lohkaisun pituus: 8~16 mm

Cladding Diameter 80~150 µm

Hitsaus valinta Max 128 valintaa

Lämmitys valinta Max 32 valintaa

Keskimääräinen leikkaushäviö SM: 0.02dB / MM:0.01dB / DS:0.04dB / NZDS: 0.04dB / G.657: 0.02dB(ITU-T Standardi)

Heijastushäviö >60dB

Valaistus 3 valkoista LEDiä

Hitsausaikasaika Pikatila : 7 sek / Auto-tila : 9 sek

Lämmitinosan pituus 20~60 mm

Lämmitysaika FP-03 keskimäärin 13 sek

Liitäntöjen tallennus Viimeiset 2000 tapahtumaa

Tension Test 1.96~2.25N

Työskentelyolosuhteet Käyttökorkeus: 0~5000m merenpinnan yläpuolella,  0~95% suhteellinen kosteus, -10~50°C, 
maksimi tuulennopeus 15m/s

Varastointiolosuhteet 0~95%:n suhteellinen kosteus, -40~80°C

Näyttö 90° kaksisuuntainen, 5.0” korkearesoluutioinen värinäyttö

Suurennos X, Y, XY, X/Y : 520X -suurennos

Virtalähde AC virtalähde 100-240V, DC tulo 9-14V

Leikkausten/hitsaus määrä / akku 4200mAh Akkukapasiteetti, keskimäärin 170 times (hitsaus+suojan kutistus)

Toiminta Painike / Kosketusnäyttö

Automaattinen kalibrointi Automaattinen valokaari-kalibrointi ilmanpaineen ja lämpötilan mukaan

Elektrodien ikä 3500 hitsausta, can be extended by using an electrode grinder

Liitäntä USB2.0 / MINI USB

View 5 on kuidun ytimen mukaan, suurimmalla mahdollisella tarkkuudella 
kohdistava, markkinoiden luotetuin kuitujatkoskone. Selkeä kuva työstettävästä 
kuiduista saadaan laitteen 5” korkearesoluutioisella väri-LCD –kosketusnäytöllä 
ja sen käyttäjäystävällisellä graafisella suomenkielisellä käyttöliittymällä.
Näyttöä kaksoisklikkaamalla voidaan kuva suurentaa jopa 520-kertaiseksi. 
Yhteensopivuus SOC (Splice-On-connectors) –systeemin kanssa takaa nopean 
kenttätyöskentelyn 13:n sekunnin lämmitysajan ansiosta. Kolme LED-valoa 
mahdollistaa liitostyön tekemisen myös pimeässä ympäristössä. 
View 5 on kuitujatkoskoneiden uusi standardi tietoliikenneteollisuudessa.

• Ytimen kohdistuksen digitaalinen analyysi 
• Alan suurin mahdollinen suurennos ja tarkkuus 
• Korkearesoluutioinen 5” väri-LCD -kosketusnäyttö  
• Käyttäjäystävällinen suomenkielinen graafinen käyttöliittymä 
• Zoomaus kaksoisklikkaamalla näyttöä 
• Liitosaika vain 13 sekuntia. Laitteen nopea liitosaika mahdollistaa myös 
nopean työtahdin. 
• Irrotettavat SOC-pidikkeet ja lämmitinosa 
• Suuren kapasiteetin akku 
• LED-valot ja valaistu näppäimistö pimeässä työskentelyyn. 
• Keraamiset pidikkeet kestävyyden takaamiseksi 
• Helposti vaihdettavat elektrodit 
• Säänkestävä 
• Paino 1,85 kg (ilman akkua) 
• Suuren kapasiteetin akku. Suurikapasiteettisen akun virta riittää kenttätyös-
kentelyssä noin 170:een liitokseen /4200mAh.
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Näyttö ja käyttöliittymä
5” korkearesoluutioinen väri-LCD -kosketusnäyttö. View-sarja peittoaa muut 
vastaavat kuitujatkoskoneet tarkalla näytöllään. Laitteessa on viiden tuuman 
LCD-värinäyttö 800 x 480:n resoluutiolla ja erittäin laajalla katselukulmalla.
Käyttäjäystävällinen suomenkielinen graafinen käyttöliittymä. Edistyksellinen 
käyttöliittymä ohjaa liitostoimintoa joten käyttö on helppoa niin kokeneem-
malle kuin aloittelijallekin ilman avustajaa tai erityistä koulutusta.

Suurennos
Zoomaus kaksoisklikkaamalla. Näyttöä kaksoisklikkaamalla voidaan kuva 
suurentaa jopa 520-kertaiseksi, joten kuidun kunto on helppo tarkistaa.

SOC-yhteensopivuus
Irrotettavat SOC-pidikkeet ja lämmitinosa. View 5:n SOC-yhteensopivuus 
Irrotettavien SOC-pidikkeiden ja lämmitinosa kanssa tehostaa kenttätyösken-
telyä.

Pidikkeet
Kestävät keraamiset kuidunpidikkeet. Keraamiset pidikkeet eivät vahingoita 
kuoritun kuidun pintaa.

LED-työskentelyvalot
3 LED-valoa pimeässä ympäristössä työskentelyyn. Pimeässä työskentely 
onnistuu kolmella kirkkaalla LED-valolla jotka valaisevat kuitupidikkeet ja 
liitoskohdan.

Elektrodikansi
Käyttäjäystävällinen elektrodikansi. Erityissuunnitellut elektrodikannet 
helpottavat ja nopeuttavat elektrodien vaihtamista ilman työkaluja.

Kuituleikkuri
VF-15H on erittäin tarkka ja nopea kuituleikkuri. VF-15H:ssä on kiinnikkeet 
250µm ja 900µm -kuitukaapelille, nauhakuiduille ja jumpperikaapeleille. Laite 
on erittäin käytetty valokuitualalla ja erityisen suosittu se on kiinteistökoh-
taisilla työmailla. Terä kestää jopa 48 000 leikkausta yhdellä asennuksella. 
Lisäksi siinä on kuidun leikkausjäämien automaattikerääjä.


