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Installation of Connector
Modules and Splice Modules

As presentes instruções servem de guia para um técnico de
montagem habilitado. Temperatura ambiente permitida para a
montagem:
-5°C a +50°C.

These instructions are provided as a guideline for the trained
craftsperson. Permissible ambient temperatures for installation:
 -5°C to + 50°C.



2. Montagem das guias de cartão
Inserir as guias de cartão no suporte
de módulos conforme a largura e a
posição pretendida.

2. Card Guide Installation
Insert the required card guides in the
card frame.
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1. Generalidades

O módulo conector pré-conectorizado é fornecido
pronto para ser montado. O módulo conector
constitui-se de um suporte de bandeja, sobre o
qual encontram-se parafusadas as bandejas de
cabo excedente e de emenda. As bandejas são
fechadas com tampas. Os adaptadores para os
conectores estão parafusados no painel frontal,
numerados de 1 - 12 e protegidos por tampas. As
extensões ópticas pré-conectorizadas encontram-
se descarnadas num comprimento de 1200 mm e
marcadas com um número ou uma cor no
conector e também na sua extremidade.
Os módulos conectores são apropriados para a
utilização num suporte de módulos com 3
unidades de altura.
As guias de cartão devem ser inseridas no suporte
de módulos conforme a largura e a posição
pretendida do módulo conector.

3. Preparação dos módulos e dos
tubos protectores

Conduzir o tubo protector a ser
emendado através do suporte de
módulos até ao equipamento de
emenda.

3. Preparing Modules and Buffer
Tubes

Guide the buffer tube to be spliced
through the card frame to the fusion
splicer.

Braçadeira de cabos
Cable tie

 Possibilidades de fixação adicionais
Additional fixing facility

1. General

The pre-connectorized connector module is
supplied ready to assemble. It consists of a tray
holder with the excess tray length and the splice
tray screwed on. The trays are closed with
covers. At the front panel adapters with numbers
1-12 for the connectors are screwed on and
protected by covers. The pre-assembled pigtails
are stripped to a length of 1200 mm. They are
either number-marked at the end or color-coded.
The connector modules are suitable for a card
frame with 3 height units (U). The card guides
have to be inserted in the card frame according
to the connector module´s length and its position
desired.

Guias de cartão
Card guide



3.1 Encaixar por pressão o organizador
de emendas na bandeja de emendas
no espaço previsto.

3.1 Press the splice organizer into the
splice tray at the required position.

Fecho de pressão
Snap lock

Organizador de
emendas

Splice organizer

Espaço para mais um
organizador de
emendas
Free space for 2nd
splice organizer

3.3 Fixar os tubos protectores na
bandeja com uma braçadeira e
apertá-la com a mão. Os tubos
protectores não podem ser
deformados.

- Acomodar as fibras na bandeja com
  o máximo raio de curvatura possível.

- Limpar os tubos protectores (se necessário,
  utilizar diluente).

- Descarnar os tubos protectores conforme
  especificações regionais (no mín. 1200 mm).

- Limpar as fibras ópticas (se necessário, utilizar
  pano humidificado com álcool

isopropílico).
3.2 Envolver os tubos protectores com
uma fita adesiva em tela na área de
inserção da bandeja e, se necessário,
identificá-los com as fitas de identificação.

- Clean the buffer tubes (use white spirit if
necessary).

- Strip the buffer tubes according to local
practice (min 1200 mm).

- Clean the optical fibers (use cleaning
tissue with isopropyl alcohol if necessary).

3.2 Wrap woven tape around the fibers
in the tray insertion area and fit marking
strips if necessary.

3.3 Secure fiber buffers to the tray using
cable tie and tighten the latter by hand.
The fiber buffers must not be deformed.

- Insert the fiber reserve into the tray with
the largest possible bending radius.

Braçadeira
de cabos
Cable tie Bandeja

Tray

Fitas de identificação
Marking strip Capa do tubo

Fiber buffer
Fibras
Fibers
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4.2 Se for utilizado um protector de
emenda termocontráctil, esse deve ser
colocado numa das fibras a serem
unidas, antes do processo de emenda.
Limpar, descarnar e emendar as fibras
conforme as respectivas especificações.
Empurrar o protector de emenda
termocontráctil até ao ponto de emenda
e contraí-lo no forno de termocontracção.

4.Emenda das fibras

4.1 Cortar o feixe de fibras esquerdo
na barra marcadora direita e o feixe
direito na barra esquerda. Retirar as
fibras da bandeja. Limpar, descarnar
e emendar as fibras conforme as
respectivas especificações.

4. Splicing the Fibers

4.1 Cut the left-hand fiber unit at the right-
hand marking web and the right-hand unit
at the left-hand web. Remove the fibers
from the tray. Clean, strip and splice the
fibers according to the relevant specifica-
tions.

4.2 When using a heat-shrink splice
protector, slip the protector onto one of the
fibers to be connected before performing
splicing.
Clean, strip and splice the fibers in accord-
ance with the relevant specifications.
Slip the heat-shrink splice protector over
the splice point and heat-shrink in the
heat-shrink oven.

Fitas de
identificação
Left-hand
fiber unit

Feixe de fibras
direito
Right-hand
fiber unit

Feixe de fibras
esquerdo
Marking strip

4.3 Se for utilizado um protector de emenda
mecânica, emendar as fibras conforme item 4.1.
Colocar o protector de emenda mecânica no
equipamento de cravação, em seguida colocar
as fibras emendadas e efectuar a cravação.

5. Acomodação das fibras

5.1 Colocar o excedente das fibras emendadas na
bandeja e encaixar o protector de fibras.

4.3 When using crimp splice protector, splice
the fibers as per point 4.1.
Lay the crimp splice protector in the crimping
device, insert the spliced fibers and crimp.

5. Storing the fibers

5.1 Insert the spare length of the spliced
fibers into the tray and engage the splice
protector.



6.3 Se forem utilizados módulos
conectores com cabos internos, fixar
o cabo interno à gaveta dos tubos
protectores por meio de braçadeiras.

6.4 Como protecção, as fibras podem
ser envolvidas por uma mangueira, a
qual é fixada na gaveta dos tubos
protectores e no módulo conector.

6.3 When connector modules are
used with indoor cables, secure the
indoor cable to the buffer tube drawer
with cable ties.

6.4 The fibers can be protected by
pushing a protective tube over them
and securing this to the buffer tube
drawer and to the connector module.

6.2 Conduzir os tubos protectores
emendados na parte posterior do
suporte sem dobrá-los. Prender os
grampos de guia de cabo no local
desejado e colocar os tubos
protectores na respectiva gaveta.

6. Inserting the Modules in the Card
Frame

6.1 Insert modules in the card frame.

Grampos de guia de cabo
Cable management clips

Cabo interno
Indoor cable

Braçadeira
de cabos
Cable tie

7. Em caso de reclamação, é
necessário informar o número que
consta da etiqueta na tampa da
bandeja de cabo excedente e/ou os
números nas etiquetas das extensões
ópticas.

7. In case of complaints, give the
number on the label in the excess
length tray cover and / or the numbers
on the labels of the pigtails.

6. Inserção dos módulos no
suporte de módulos

6.1 Inserir os módulos no suporte de
módulos e fixá-los

6.2 Guide the spliced buffer tubes at
the rear side of the card frame without
kinking. Fix cable management clips
at the point requested and store the
buffer tubes in the buffer tube drawer.
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