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Modelo Cliente e Modelo Rede
Manual do Usuário
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Informações Gerais
Descrição do Produto
O Sub-Bastidor é distribuidor de fibras ópticas de uso interno focado para aplicações prediais (FTTA) e centrais de
distribuição. Projetado especialmente para instalação de alta densidade. É composto por seis módulos (ou oito sob
consulta) com 12 adaptadores para um total de 72F (ou 96F para modelos com 8 módulos) e deve ser instalado em
um Bastidor DGO 600.

Aplicação
Projetado para instalação em ambiente interno, protegido de umidade. Realiza distribuição de cabeamento vertical
de até 96F por sub-bastidor. Saída recomendada para cabos 24F e 48F do tipo riser micro módulo interno. Permite
se fazer conexões e emendas.
Dimensões
406 x 177 x 296,5 mm (LxAxP)

Composição

Figura 1

Item
Sub-Bastidor Modelo Cliente ou Rede
Parafuso M5
Abraçadeira plástica T18R
Abraçadeira plástica T18L
Tubo de transporte MINIFLEX
Tubo termo contrátil

Quantidade
1
8
30
2
9m
0,5 m
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Instruções de Instalação e Montagem
Entrada no Sub Bastidor
Abra a capa externa do cabo próximo à entrada do sub-bastidor, expondo aproximadamente 3 a 4 m de tubo
loose/micro módulos (Fig.2);

Figura 2
Corte os tubos de transporte (fornecidos junto com o produto) em até 1,5 m para os sub-bastidores das
extremidades de cima e de baixo, possibilitando sacar os módulos para uma bancada de fusão. Para os subbastidores do meio (mais próximos da bancada de fusão) corte em 1 m;
Com o tubo de transporte esticado, passe o tubo loose e/ou micro módulos dentro do mesmo, totalizando 12 fibras
por tubo/módulo (Fig.3);

Figura 3
NOTA: Utilize 60 mm de tubo termo contrátil por cabo para proteger e travar a transição do cabo para tubo de
transporte.
Solte o guia de cabos frontal para melhorar o acesso e ancore o cabo no suporte do sub-bastidor ou diretamente
na coluna do bastidor (dependendo da rigidez do cabo), utilizando as abraçadeiras plásticas (Figs. 4 e 5);
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Figura 4

Figura 5

O sub-bastidor permite a inversão de lado da entrada dos cabos e a saída dos cordões (Fig. 6 - serve para
Modelo Cliente e Rede).

Figura 6
Passe o tubo de transporte pela entrada, encaminhe para trás, e após traga para frente (Fig.7).

Figura 7
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Módulo de Emenda
Ancore o tubo de transporte na bandeja, utilizando duas abraçadeiras plásticas (Fig.8);

Figura 8
Realize a fusão das fibras dentro da bandeja. Distribua seis fibras/fusão por ordenal;
Armazene a sobra do tubo no módulo, enrolando-a. Para isso, passe o tubo de transporte para a parte posterior do
módulo (Fig.9); quando o tubo estiver suficientemente curto (perto do sub-bastidor), amarre o tubo no módulo
utilizando uma abraçadeira plástica (Fig.10);

Figura 9

Figura 10

Espete o módulo no sub-bastidor e trave o puxador;
Repita o mesmo processo para os outros módulos.

Instalação dos Cordões de Manobra
Plugue o conector e armazene os cordões ordenadamente no guia (Fig.11). Utilize velcro na saída (Fig.12);

Figura 11

Figura 12
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Cuidados e Segurança
Atenção no manuseio de produtos ópticos:
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

Acomode o cordão óptico no local de instalação;
Verifique o raio de curvatura mínimo permitido; se não houver nenhuma indicação específica, adote o
critério de raio mínimo de curvatura de 20 vezes o diâmetro do cabo ou cordão;
Antes da primeira ou de qualquer nova conexão, limpe delicadamente os ferrolhos utilizando ferramentas
específicas para limpeza* ou lenço de papel que não solte fibras, embebido em álcool isopropílico;
Na conexão ou na desconexão, sempre segure o conector pela carcaça e trave ou destrave o sistema de
fechamento do conjunto;
Ao desconectar, proteja o ferrolho do conector e o adaptador com suas respectivas capas de proteção. Não
coloque a capa de proteção sobre superfícies empoeiradas ou contaminadas, esta capa poderá transportar
sujeira para um conector já limpo;
Ao conectar, observe o alinhamento entre os polarizadores do conector e respectivo adaptador;
Fique atento para os avisos de radiação a laser. Evite manusear os conectores ou fibras ópticas quando os
lasers estiverem ligados. Não direcione as extremidades de fibras ópticas ou de conectores na direção dos
olhos;
Após a instalação, teste a rede com um Power Meter para certificar-se de que a rede óptica atende aos
parâmetros de norma. Se necessário, faça inspeção com um microscópio;
Siga os procedimentos de boas práticas de instalação Furukawa, disponibilizados no site
www.furukawalatam.com
Cuidado ao manusear as chapas metálicas. Devido ao peso, ao cair podem ferir o instalador.

Descarte
As embalagens do produto devem ser descartadas em locais adequados, conforme composição dos materiais.
No fim da vida útil do produto, as diferentes partes devem ser separadas e os materiais descartados em locais
adequados.

Assistência Técnica
Caso necessite de assistência técnica ou maiores informações para aplicação deste produto, contatar-nos:
Central de serviços ao cliente
Site: www.furukawalatam.com
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