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Instruções visuais de instalação
Cabo MiniXtend™ 
com tecnologia Binderless FastAccess™
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Acesso à extremidade



Para obter informações mais detalhadas, consulte 
o procedimento padrão recomendado (SRP, standard 
recommended procedure) listado aqui.

Precauções de segurança
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Instruções visuais de instalação
Cabo MiniXtend™ 
com tecnologia Binderless FastAccess™

Acesso à extremidade

AVISO: As fibras de vidro cortadas ou quebradas são muito afiadas e podem facilmente perfurar a pele ou ferir os olhos. 
Não deixe que pedaços de fibras fiquem na roupa ou caiam na área de trabalho, onde poderão posteriormente causar 
danos. Use pinças para pegar as peças de fibra e coloque-as sobre uma fita mantida somente para esse propósito.  
Manter uma boa limpeza é muito importante.

Precauções com a fibra óptica

CUIDADO: Panos de limpeza de fibras contêm hidrocarbonetos. Utilize-os em ambientes onde haja ventilação ambiental 
normal. Para a utilização prolongada ou repetida, é recomendado o uso de luvas. Evite o contato com os olhos. Mantenha 
longe de chamas e fontes de ignição. Caso seja ingerido, não induza o vômito. Entre em contato com um médico. Em 
caso de contato com os olhos, lave-os com água corrente por 15 minutos.

Precauções com produtos químicos

CUIDADO: A Corning recomenda o uso de óculos de segurança, de acordo com a norma ANSI Z87, para a proteção ocular 
contra lesões acidentais ao lidar com produtos químicos, cabos ou o trabalho com fibra. Pedaços de fibra de vidro são 
muito afiadas e têm o potencial para danificar o olho. 

CUIDADO: O uso de luvas de segurança resistentes a cortes para proteger suas mãos de danos acidentais ao utilizar  
ferramentas afiadas é fortemente recomendado. Para minimizar a chance de lesões por ferramentas afiadas, sempre corte 
na direção oposta a você e a outras pessoas. Elimine lâminas usadas e refugos de blindagem adequadamente. 

Precauções com os equipamentos de proteção individual (EPI)

CUIDADO: Nunca olhe diretamente para a extremidade de uma fibra que possa transportar a luz de laser. A luz de laser 
pode ser invisível e pode lesar seus olhos. A visão direta dessa luz não causa dor. Não há a reação reflexa de contração 
da íris como ao ver uma luz brilhante. Consequentemente, é possível a ocorrência de lesões graves da retina. Caso haja 
suspeita de exposição acidental dos olhos à luz de laser, consulte um oftalmologista imediatamente.

Precauções com laser

CUIDADO: O cabo de fibra óptica é sensível às forças excessivas de tração, curvatura e compressão. Consulte as especificações 
técnicas para o cabo que você está instalando. Não curve o cabo além do raio de curvatura mínimo recomendado. Não 
aplique ao cabo mais força de tração do que a especificada. Não comprima o cabo nem permita a sua torção. Isso poderá 
causar danos, alterando as características de transmissão do cabo, o qual necessitará ser eventualmente substituído.

CUIDADO: A cor do tirante de preenchimento típico no cabo descrito neste procedimento é preta. É preciso ter muita atenção 
para evitar o corte de tubos de proteção com fibra ativa, especialmente os tubos brancos e pretos. Em aplicações com 
acesso intermediário, a Corning recomenda acomodar todos os tubos e tirantes de preenchimento na área de armazenamento 
das caixas de emenda optica; especialmente para cabos com fibras superiores a 96. Evite o corte de qualquer tirante de 
preenchimento a menos que isso seja necessário devido a falta de espaço de armazenamento. Quando tiver dúvidas 
quanto ao código de cores do tubo de proteção ou do tirante de preenchimento durante uma intervenção, entre em contato 
com os Serviços de Engenharia da Corning para obter assistência antes do corte. 

AVISO: É preciso ter cuidado ao manusear as fibras durante procedimentos de acesso intermediário para evitar causar 
grandes atenuações do sinal óptico nas fibras ativas que  contém tráfego de comunicações.
A INTERRUPÇÃO DE SISTEMAS EM TRÁFEGO PODE RESULTAR DE NEGLIGÊNCIA NO MANUSEIO DAS FIBRAS.

Precauções na utilização de cabos


