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komponenty

FiberInspector Mini Video od firmy Fluke Networks je přenosný 
videomikroskop, který zrychluje kontrolu zakončení optických spojů 
ve srovnání s klasickými kontrolními zařízeními až desetkrát. Zjistí po-
škrábání, odštěpky, praskliny, zbytky lepidla, zbytky po leštění i prach 
na konci vlákna. Instalované konektory je možné kontrolovat pomo-
cí sondy a průchodkového adaptéru bez nutnosti mít fyzický přístup 

k zadní straně rozváděcí-
ho panelu. U mnoha zaří-
zení, jako jsou optické pře-
pínače nebo směrovače, se 
s demontáží krytu nepočí-
tá, a tento způsob kontroly 
je tedy jediný možný. Pou-
žití videomikroskopu také 
zcela odstraní nebezpečí, 
že oči obsluhy zasáhne 
nebezpečné laserové záře-
ní. Sondy s 200násobným 
zvětšením umožňují kon-
trolovat zakončení jedno-
vidových i vícevidových 
vláken. Při použití sondy 
navíc nikdy nedojde k do-

tyku konce sondy se zakončením vlákna, takže nehrozí nebezpečí po-
škození vlákna při kontrole.

Díky malým rozměrům je FiberInspector Mini lehce přenosný a prá-
ce s ním je velmi pohodlná. K dispozici je množství příslušenství a sond, 
které umožňují kontrolovat různé typy konektorů, včetně miniaturních 
konektorů LC. Displej zobrazovací jednotky má úhlopříčku 1,8". Ži-
votnost baterií prodlužuje režim, v němž se zobrazení spouští dotykem 
tlačítka na boku zobrazovací jednotky, jinak je displej vypnutý. 

Společnost Fluke nabízí také sadu pomůcek, které pomáhají upra-
vit zakončení optických kabelů. 

Nejčastější závadou jsou odštěpky na konci vlákna. Ty vznikají při 
leštění a nelze se jim zcela vyhnout. Poškození pláště ve stanovených 
mezích je tolerováno, jakékoliv odštípnutí zasahující do jádra je ale ne-
přípustné a je nutné vytvořit nové zakončení. Další závadou mohou být 
praskliny na konci vlákna. Ty také nelze odstranit jinak než vytvoře-
ním nového zakončení, protože i malá prasklina se může časem rozší-
řit a znehodnotit optické vlastnosti zakončení. Zakončení vlákna může 
být poškrábané, mohou na něm být částečky po leštění, prach, zbytky 
lepidla nebo jiné nečistoty. Někdy se technici snaží nečistoty odstra-
nit tlakovým vzduchem. To ale není správná metoda, protože zakonče-
ní se může nabít statickou elektřinou a naopak potom prachové částice 
přitahuje. Fluke doporučuje očištění speciálním rozpouštědlem a pře-
leštění ubrouskem nebo tamponem. Rozpouštědlo dodává Fluke v po-
době čisticího pera, z něhož se rozpouštědlo snadno dávkuje. Čisticí 
ubrousky Fluke jsou v balení v podobě kartiček nebo kostky. Tampony 
jsou vhodné k odstraňování nečistot z vnitřku konektoru. 

Videomikroskop FiberInspector Mini je možné objednat u spo-
lečnosti Distrelec. 

Firma Distrelec, součást skupiny Dätwyler, nabízí standardní sorti-
ment více než tisíce dodavatelů značkového zboží. Distrelec je na dru-
hém místě na trhu katalogových distributorů pro průmyslovou elektroni-
ku a automatizaci v kontinentální Evropě a nejvýznamnějším dodavate-
lem na rychle rostoucích trzích východní Evropy. Nabízí široké spektrum 
produktů z oborů elektroniky, elektrotechniky, měřicí techniky, automa-
tizace, pneumatických zařízení, nářadí a příslušenství.
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•  přímý dodavatel elektronických součástek 
 a počítačového příslušenství 
•  dodací lhůta je 24 hodin 
•  nízké přepravní náklady 
•  od více než 1000 výrobců 
•  kompetentní, česky mluvící operátoři 
•  obsáhlý výběr kvalitních produktů 
•  součástky balené pro automatické zpracování 
•  NOVINKA: „Katalog Plus“, nákupní servis pro 
 více než 1400 výrobců 

DISTRELEC: 
TOP-KVALITA 
V SRDCI EVROPY. 
Už přes 40 let je součástí 
skupiny Dätwyler. 
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