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4 Önemli adımlar

1 Giriμ
Ürün fonksiyonu
Bu raf, bir fiziksel fiber yönetim sistemine ait bir mekanik muhafazadır.
Ekleme ve patch yapma için kullanılır: bir tek elemanlı tabanda serbest tüp kablosu veya pigtaillerden fiber
pigtaillerine ana kaplamalı fiber eklenmesi ve 72 ekleme ve ba©lantı kapasiteli patch kordonlarına
konnektör ba©lanabilir.
Belirli uygulamalar ve ortamlar için tasarlanmıμ yüksek yo©unluk çok fonksiyonlu bir ünitedir.
Bu ünite 12 konnektör pozisyonlu Patch/Ekleme Tepsileri kullanır.
GPST-12 tepsileri üzerinde ekler, gevμek fiber, konnektörler, pigtailler ve patch kordonları bulunur.
Raychem'in FIST Dolaplarına ve di©er 19" veya metrik (ETSI) dolap ebadlarına monte edilebilir.
Fiber optik tesis unsurlarına iliμkin yerel emniyet kurallarına riayet ediniz.
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Genel

2.1

Kit içindekiler

2.1.3

2.1.1

Patch kordonu ∑ÇER∑DE - patch kordonu DIΩARIDA
(örnek: FIST-GPS2-M-AAA-6)

1 ünite, içeri©i
Çekmeceli metal μase , Menteμelenebilir ve sökülebilir metal ön
kapak GPST-12 tepsilerin montajı için Menteμe ve Velcro kayıμ
2 pigtail hunisi 2 tepsi destek takozu • 6GPST-12Tepsiler(önceden
monte edilmiμse) kafes somunlar ve civatalar Montaj konsolları +
vidalar Montaj talimatları Tanıtım etiketleri

1 ünite, içeri©i
Çekmeceli metal μase , Menteμelenebilir ve sökülebilir metal ön
kapak GPST-12 tepsilerin montajı için Menteμe ve Velcro kayıμ
2 pigtail hunisi 2 tepsi destek takozu 6 GPST-12 Tepsiler ((önceden
monte edilmiμse) ), önceden fiber takılmıμ kafes somunlar ve
civatalar Montaj konsolları + vidalar Ba© sargıları + yapıμkan
köpük Montaj talimatları • Tanıtım etiketleri

2.1.4
2.1.2

•
•

GPST-12 tepsi konfigürasyonu: (Sadece Patch)
(örnek: FIST-GPST-12-AAA-2)

2x pigtail üniteli Tepsi
Daima birbirini tamamlayıcı 2 parçalık set halinde teslim edilir

•
•
•
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Serbest tüp/önceden konnektör takılı IFC ∑ÇER∑DE patch kordonu DIΩARIDA (örnek: FIST-GPS2-M-AIA-6)

GPST-12 tepsi konfigürasyonu:Patch/ekleme
(Serbest tüp ve önceden konnektör takılmıμ IFC
kablosu) (örnek: FIST-GPST-12-AIA-2)

12 SMOUV-02(45mm) için ek tutucusu ile birlikte Ix pigtail ve I x
Ekleme Ünitesi bulunan Tepsi
Tepsi baμına 12 konnektör adaptörü ve pigtail (I FC halinde
pigtail yok)
Daima birbirini tamamlayıcı 2 parçalık set halinde teslim edilir

2.1.5

Önceden konnektör takılmamıμ ayırma kablosu
∑ÇER∑DE patch kordonu DIΩARIDA
(örnek: FIST-GPS2-M-AKA-6)

1 ünite, içeri©i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Çekmeceli metal μase ,
Menteμelenebilir ve sökülebilir metal ön kapak
GPST-12 tepsilerin montajı için Menteμe ve Velcro kayıμ
2 pigtail hunisi
2 tepsi destek takozu
6 GPST-12 Tepsi ((önceden monte edilmiμse) )
Kafes somunlar ve civatalar
18 GTU(Grup Sonlandırma Üniteleri)
Montaj konsolları + vidalar
Montaj talimatları
Tanıtım etiketleri

2.1.7

Muhafaza bölmeli raf
(örnek: FIST-GPS2-I-AAN-U)

1 ünite, içeri©i
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

Çekmeceli metal μase
Menteμelenebilir ve sökülebilir metal ön kapak
GPST-12 tepsilerin montajı için Menteμe ve Velcro kayıμ
2 pigtail hunisi
2 tepsi destek takozu
Ba© sargıları + yapıμkan köpük
Muhafaza sepeti
Azami 4 GPST-12 tepsi
Kafes somunlar ve civatalar
Montaj konsolları + vidalar
Montaj talimatları
Tanıtım etiketleri

Montaj için gerekli aletler

•

FACC-ALLEN-KEY-5-350

•

FACC-CAGE-NUT-TOOL

•
•

FACC-TUBE-STRIPPER-02
FISTV-E7170-0003-S5027

2.3

∑ste©e ba©lı ekstralar*

FIST-CT-S-2

2.1.6

•
•
•
•

GPST-12 tepsi konfigürasyonu:(Patch/ekleme)
(Ayrılan kablo) (Örnek: FIST-GPST-12-AKA-2)

12SMOUV-02(45mm) için ek tutucusu ile birlikte Ix pigtail ve I x
Ekleme Ünitesi bulunan Tepsi
Tepsi baμına 12 konnektör adaptörü ve pigtail
Tepsi baμına 3 GTU (Grup Sonlandırma Üniteleri
Daima birbirini tamamlayıcı 2 parçalık set halinde teslim edilir

Rafı dolap içine monte etmek
için
kafes somunların dolap içine
kolay montajı için
Serbest tüp sıyırma aleti
∑μaret kalemi

Yandan kablo sonlandırma üniteleri
(maks. 2 kablo)
Arkadan kablo sonl. ünit. (maks. 2 kablo)
Ayarlama konsolu 19"- ETSI (2 adet)
Pigtail için Velcro rulolar
45 mm SMOUV eriterek ekleme
korumaları
5 mm tüp
Esnek tüp, dahili 012 mm, 50 m
Tüp bölücü 6 G∑R∑Ω/ÇIKIΩ (GR için)
Tüp bölücü 6 G∑R./ÇIKIΩ (GPS2'de
kullanılır)
Muht.konnektör eμleμtirme adaptör kitleri

FIST-CT-B-2
FIST-MB-M
FISTV-E7187-6316
SMOUV-1120-02
FIST-TUBE-5MM-30
FIST-GS-FLEX-12-50
FIST-GR-TD-5MM
FIST-GPS2-TD-5MM
FSA-ADK-...

* bkz. ilgili sipariμ kılavuzu
OCP veya OCJ-...

muhtelif optik jumperlar ve pigtailler

Not: 19" rafların platformda, çekmece arkasında bükülme kontrol
elemanları yoktur.
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3

Montaj

3.1

Rafın dolap içine montajı

∑ARKADANMONTAJ

FIST-GR MONTAJI

240mm.lik MONTAJ

3.1.1 Montaj konsollarını do©ru pozisyona monte ediniz. Yönün
do©ru olmasına dikkat ediniz. GR montajı gösterilmektedir.

ÖNDEN MONTAJ

ÜSTTEN
GÖRÜNÜΩ

3.1.2

4

Farklı montaj pozisyonları

3.1.3
1
2
3

Alan ihtiyaçları

Huni ve IFC veya pigtailler için solda/sa©da asgari 60 mm.
Yandan sonlandırma halinde solda/sa©da asgari 160 mm.
Arkadan kablo sonlandırma halinde arkadan asgari 45 mm.

Komμu üniteler arasındaki boμluk çerçeve/μase dire©inin e©imi ve
kablo yönetim ürünlerine ba©lı olarak de©Iμebilir!

3.1.4 Rafın pozisyonunu belirleyiniz (bkz. dolap montaj talimatı).
Kafes somunlarını dolap montaj direklerine tespit ediniz.
(FACC-CAGE-NUT-TOOL kullanınız).

3.1.6 19" rafların ETSI dolaba montajı halinde: ayarlama
konsollarını (FIST-MB-M) monte ediniz.

3.1.5

Rafı FACC-ALLEN-Key kullanarak monte ediniz.
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3.2

Rafın hazırlanması

3.2.1

Gerekirse, dikkatle bükerek kapa©ı sökünüz.

3.2.2 Çekmeceyi tamamen açık pozisyona çekiniz ve
çekmecenin arkadan ünite içine geri dönmesini önlemek için
emniyet duda©ını 180° döndürünüz.

3.2.3 Pigtaillerin rafa girdi©i tarafta bir huni gereklidir. Huniyi raf
yanındaki açıklı©a ortalayarak monte ediniz. Küçük kafaları yandaki
deliklere hizalayınız, huni üzerindeki 2 kilit duda©ını geri çekiniz ve
kilit pimleri çıt sesi çıkararak her iki pozisyon ayar deli©ine girinceye
kadar döndürünüz.

3.2.4
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Gerekirse huni kolayca sökülebilir ve ayrılabilir.

3.3.2

Gösterildi©i gibi sevk ediniz. Velcro ile tespit ediniz

3.3.3

Serbest tüp kablolu ETSI rafı

3.2.5 Bir tepsiye eriμebilmek için yukarıdaki tüm tepsileri yukarı
kaldırınız. ∑ki tepsi takozu kullanarak bunları yerinde tutunuz.

3.2.6

Tüm tepsiler kolay eriμim için sökülebilir.

3.3

Muhafaza

3.3.4 19" rafı: rafa sa© yandan giren bir patch kordonunun
muhafazası gösterilmektedir. Küçük bükülme kontrol ünitesi
pozisyonunu kontrol ediniz.

3.3.1 ETSI raf: rafa sa© yandan giren bir patch kordonunun
muhafazası gösterilmektedir. Küçük bükülme kontrol ünitesi
pozisyonunu kontrol ediniz.
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3.4 Patch yapma

3.3.5

serbest tüp kablolu 19" raf.

3.3.6 Sol yandan giren patch kordonları halinde: küçük bükülme
kontrol ünitesini sa© yana yerleμtiriniz.

3.4.1
Jumper'ı huni içinden tepsiye sevk ediniz. Konnektör
adaptörünü tepsiden sökerek konnektörü açıklandı©ı gibi ona
monte ediniz. Adaptörü tutan plastik kancaları öteye itiniz ( 1) ve
aynı anda adaptörü ters yönde itiniz (2). Kaydırarak ve düμey
eksende menteμeleyerek adaptör + konnektörü tepsiye tekrar
yerleμtiriniz.
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3.4.2 Bu iμlemi di©er pigtailler ile tekrarlayınız. Jumper'ların
resimde gösterildi©i gibi sevkine dikkat ediniz. Raftaki di©er tüm
pozisyonlara patch yapma için yeterli gevμeklik bırakınız.

3.5.2 Velcro üzerine tepsi takozu yerleμtiriniz ve tepsileri velcro
ile tespit ediniz. Emniyet klipslerini 180° döndürdükten sonra ve
yayı rafı sa© tarafına iterek çekmeceyi kapatınız.

3.4.3 E2000 konnektörleri halinde. Serbest bırakma mandalını
üste alınız.

3.5.3

Rafı tanıtınız.

3.5 Rafın Kapatılması

3.5.4

Kapa©ı yerleμtiriniz.

3.13.5 Tanıtım kartlarına bilgileri yazınız.

3.5.1

Etiketleri yerleμtiriniz ve bilgileri yazınız.
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4 Önemli adımlar
•

•

•
•

Yandan veya arkadan serbest tüp sonlandırma halinde:
- kablo giriμ tarafındaki bükülme kont. elemanlarını sökünüz
(19" raflarda bükülme kontrol elemanı yoktur),
- önceden belirlenmiμ esnek tüp uzunlu©unu de©iμtirmeyiniz,
- esnek tüpe köpük bant tatbik ediniz,
- serbest tüplere köpük bant tatbik ediniz.
Ana-tali geçiμ fiberinin do©ru bir hat halinde bulundu©undan
emin olunuz: ek tutucu altında(sıkı kaplamalı pigtail halinde: ek
koruyucu içinde). Uzun gelen ba© sargılarını kesiniz.
Tüm fiberler ve pigtaillerin düzgün sevk edilmiμ ve tutma
dudakları altında bulundu©undan emin olunuz.
Pigtailler/patch kordonlarını velcro ile birleμtiriniz; ba© sargıları
kullanmayınız. Ωeritleri kıvrımsız saklamaya çalıμınız.

10

11

Tyco Electronics Raychem bvba
Diestsesteenweg 692
B-3010 Kessel-Lo, Belgium
Tel.: 32-16-351 011
Fax: 32-16-351 697
www.telecomnetworks.com
www.te.com

FIST, SMOUV, TE (logo) ve TE Connectivity, TE Connectivity grup μirket ve lisansörlerinin tescilli
markas∂d∂r.Velcro Velcro Industries BV’nin ticari markasıdır.
Burada verilen bilgilerin, sadece gösterme amacına yönelik çizimler, μekiller ve μemalar da dahil, güvenilir oldu©u
kanaatindeyiz. Ancak, TE Connectivity bilgilerin do©rulukları veya eksiksiz olduklarına dair hiçbir garanti vermez ve
kullanılmaları ile ilgili tüm sorumlulukları reddeder. TE Connectivity'in yükümlülü©ü sadece bu ürünün TE Connectivity Satıμ
Standart μartnamesinde açıklanan yükümlülük olacak ve hiçbir surette TE Connectivity bu ürünün satıμı, bayi satıμı,
kullanımı veya hatalı kullanımından do©an kazai, dolaylı veya baμka bir faktörün sonucu olan zararlardan dolayı sorumlu
olmayacaktır. TE Connectivity ürünleri kullanıcıları bu tür her ürünün ilgili uygulama için uygunlu©unu belirlemek üzere kendi
de©erlendirmelerini yapmaları gerekir.
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