
پاسارگاد پویش تجھیز صنعت

User Manual 

Closure Model:
SS: Super Small    12 - 48 Core
S: Small                24 -72 Core

M: Medium           24 - 144 Core

بر اساس مشخصات فنی این دستورالعمل
.شرکت مخابرات ایران تنظیم شده است  
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*  ابعاد

 SS

 S

 M

*  قطعات  مفصل

1.Upper case 9.Hot Crimp 9) کریمپ حرارتی 6 سانت 1) بدنھ فوقانی 
2.Lower case 10.Sealant 10) چسب سیلیکونی (آب بندی) 2) بدنھ تحتانی 
3.Side Gasket 11.Vacuum Graase 11) گریس آب بندی  3) واشرآب بندی
4.End Gasket 12.Cable Tie 12) تایرب  4) دریچھ ورودی 
5.Protection Tube 13.Hose Clamp 13) بست استیل 5)لوز گارد
6.Inner Bracket 14.Air Check Valve 14) والو ھوا 6) براکت داخلی 
7. Splice Tray Band 15-Sanding 15) سنباده 7)بند کاست
8.Splice Tray 16.Instruction Manual 16) دستور نصب  8) کاست 

17) رطوبت گیر ( بر اساس سفارش مشتری در مناطق با رطوبت باال)

13.6"×7.3"×5.1"(345×187×130‚mm)

17.7"×7.3"×5.1"(450×187×130‚mm)

17.7"×7.3"×6.5"(450×187×166‚mm)

48C

مدل اندازه (طول×عرض×ارتفاع) ظرفیت

72C

144C
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*  شرایط نگهداري

- این محصول میبایست در دمای منفی 20 تا مثبت 55  درجھ سانتیگراد در انبار نگھداری شود.

- محصول نباید در شرایطی نگھداری شود کھ بر عملکرد آن تاثیر گذار باشد.

- مفصل را میتوان در بازه دمای منفی 10 تا  مثبت 55 درجھ سانتیگراد اجرا و مفصل بندی نمود .

- ابزار ھای تخصصی فیوژن

- آچار بکس

- آچار و پیچ گوشتی

(cutter)چاقوی کابل بری -

- آچار ترکمتر

- انبردست  , سیم چین

(cable stripper) پوست کن کابل - 

- محلول آب و صابون

- فشارسنج باد

- تلمبھ باد

- قیچی

*  ابزار مورد نیاز

- روکش بردار کابل

- بکس 11
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1-برداشت روکش کابل 

2-آماده سازي کابل

3-گریس آببندي

گریس  در آببندی مفصل بسیار موثر است. نکتھ: 

150 سانتیمتر از روکش نھایی کابل را 
بردارید.درصورت نیاز بھ لوپ 250 سانتی متر از 

روکش نھایی کابل را بردارید.

بھ اندازه 10 سانتیمتر از عضو کششی مرکزی 
(central member) را باقی گذاشتھ و بقیھ را قطع 

نمایید . چنانچھ سیم مھار کابل دارای روکش    پلی اتیلن 
بود بھ اندازه 3 سانتی متر ازاین روکش را بردارید.

  محل قرار گرفتن دریچھ ھای ورودی و شیارھای واشر 
آب بندی و تمام قسمتھای اطراف الستیک ورودی را 

گریس بزنید و با انگشت ھمھ قسمتھا را بصورت 
یکنواخت بھ گریس آغشتھ  نمایید.
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4-برش دریچه هاي ورودي 

cutting point

A

B

C

5- عبوردادن فیبر از داخل دریچه ورودي

6- جداکردن پایه نگهدارنده 

قسمت روکش برداری شده کابل را نوار چسب بپیچید تا 
در ھنگام ورود از آسیب زدن بھ الستیک جلوگیری شود 

. فیبر ھا را از داخل تیوب محافظ رد کرده بطوریکھ 
تیوب محافظ  2 سانتیمتر از Loos tube کابل را 
بپوشاند . سپس  سر کابل را بھ گریس آببندی آغشتھ 

نموده و کابلھا را از داخل دریچھ ورودی مطابق شکل رد 
کنید.

    پیچ ھای پایھ نگھدارنده را باز کرده و کاست را 
برگردانید.  

توصیھ میشود در حین مفصل بندی این پیچ را در جای 
خود ببندید تا از گم شدن آن جلوگیری شود .

Applicable exterior diameter 
in(mm)

φ0.61~φ.87(  ~φ22)

φ.88~φ1.06(  ~φ27)

پس از اندازه گیری قطر کابل ‚ با توجھ بھ جدول ذیل 
محل مناسبی از دریچھ ورودی را با استفاده از قیچی 

ببرید.

φ0.35~φ0.60(φ9~φ15)
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7- اتصال سیم مهار

8- اتصال کابل

نکتھ : 
نیروی گشتاور نباید بیشتر از 4 نیوتن بر متر باشد.

9- بستن دهانه ورودي هاي الستیکی

10- اتصال کاست

    دھانھ ورودی ورودی سیلیکونی را با تایرب بھ کابل 
کامال محکم کنید.

     الستیک ھای ورودی کابل را روی بدنھ تحتانی 
 Centeral) سوار کنید و عضو کششی مرکزی

member) را بھ براکت ببندید.
در مورد کابل ھایی کھ سنترال ممبر آن نازک میباشد از 
مقداری لوزگارد بر روی آن ، جھت جلوگیری از آسیب 

دیدن در ھنگام محکم کردن آن استفاده شود 

  بھ وسیلھ  دو عدد بست استیل ،  کابل را برروی پایھ 
مشخص شده ، ثابت و محکم کنید. قبل از اتمام کار ، 

بست ھای استیل را مجددا محکم کنید.

    کاست را روی بدنھ قرار داده و آن را بھ وسیلھ پیچ  
محکم کنید.
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 11-  ورود تیوبهاي محافظ به کاست

12- فیوژن و آرایش تارها

    تیوبھای محافظ را  داخل ورودی کاست قرار دھید بھ 
طوریکھ حداقل 3mm از لوزتیوب بافر قابل مشاھده باشد 
و با تایرب ثابت نمایید ،  سپس بقیھ تارھای فیبرنوری را 

جھت فیوژن ‚ در داخل کاست  آرایش دھید.
جھت سھولت در فیوژن و تشخیص بھتر لوز بافرھای 

ورودی ، کرھا را از داخل شاخص قابل تشخیص عبور 
دھید.

شعاع خمش  تارھا باید بیشتر از 38mm باشد و 
از حالت S شدن تارھا در ھنگام آرایش تار داخل 

کاست خودداری نمایید .

    بعد از فیوژن ‚ کریمپ ھا را داخل شانھ ھای کاست 
قرار داده و سپس  تارھای اضافی را داخل کاست آرایش 
دھید و در انتھا پوشش شفاف را جھت ثابت شده کریمپ 

جایگذاری نمایید.

.رعایت گردد) میلیمترG652 )۳۸دقت گردد در آرایش تارھا  حداقل میزان خمش فیبر -
.بھ نوع تار پروژه ، از جدول زیر در رعایت زاویھ استفاده نمایید بستھ
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13- نصب کاست ها

14- محکم کردن کاست ها 

15- نصب واشر آب بندي 

16- بستن مفصل
    مراقب باشید کھ واشر آب بندی از داخل شیار بیرون 
نیـاید و یا تا نخورد ، بدنھ  فوقانی را روی بدنھ تحتانی 
قرار داده و سپس پیچ ھا را بھ صورت ضربدری محکم 

کنید.

نکتھ مھم : حتما پیچ ھا را با آچار ترکمتر با 
نیروی گشتاور 5 نیوتن بر متر محکم کنید .

 بعد از فیوژن (جوش دادن) تارھا و نصب کاست ھا 
آنھا را بھ کمک بند مخصوص محکم کنید.

واشرھای آب بندی را در داخل شیار بدنھ تحتانی قرار 
در این مرحلھ  قسمتی کھ واشر آب بندی و دریچھ  دھید. 

ورودی در تماس با یکدیگر ھستند را کامال بھ گریس 
آغشتھ کنید.

    کاست ھای لوالیی بعدی را روی کاست زیرین اتصال 
داده و عملیات باال را مجددا انجام دھید.

نکتھ:  در زاویھ 30 درجھ کاست ھا بھ آسانی بھ 
ھم متصل و از ھم جدا می شوند.
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17- تست آب بندي 

* دستور العمل کمرگیري (در صورت نیاز )

    

 کناره ھای دریچھ را در زاویھ 45 درجھ با سطح مقطع 
صاف ببرید.

نکته: کابل ها  را تا خشک شدن چسب سیلیکون 
، خم نکنید و نپیچانید.

کابل را بھ اندازه حدود 250 سانتیمتر جراحی نموده 
و آماده سازی کنید .

*- پس از اتمام کار ‚ اطراف محل ورودی کابل را 

بھ چسب سیلیکونی آغشتھ کنید.

    جھت اطمینان از آب بندی مفصل می توانید مقدار 
6psi  و یا کمتر  ھوا در داخل مفصل تزریق کنید و 
محل اتصال بدنھ فوقانی و تحتانی را بھ کف صابون 
آغشتھ کنید تا از آب بندی آن اطمینان  حاصل نمایید.

پس از اطمینان از آب بندی ،  ھوای آنرا تخلیھ نمایید .

 ورودی دریچھ ورودی را با توجھ بھ قطر خارجی ھر 
کابل ببرید.

*- سطح مقطع داخلی و اطراف شیار و ورودی 

دریچھ را کامال با چسب سیلیکونی آغشتھ کنید و 
کابل را داخل سوراخ دریچھ قرار دھید. اطراف لبھ 

ھای دریچھ را بوسیلھ تای رپ محکم کنید.
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پاسارگاد شرکت پویش تجهیز صنعت

نرسیده به سید خندان  -خ شریعتی  - تهران: دفتر مرکزي 
  3واحد  - 15پالك  -کوچه موزه  -

 4الی  88500162: تلفن
  88508073: فکس

 2فاز  -منطقه ویژه اقتصادي فرودگاه پیام   -کرج : کارخانه
انتهاي خ هشتم -

1392:  1ویرایش 

1395:  2ویرایش 

1397:  3ویرایش 

1399:  4ویرایش 


	خضری (2)

