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Skirta:

Šviesolaidinio interneto ZEBRA ir televizijos GALA
galinio abonento pajungimas
Technin÷ užduotis:
Šviesolaidinio interneto ZEBRA ir televizijos GALA galinio abonento pajungimo tvarka:
1.Iš laiptin÷s skydin÷s,kurioje jau yra sumontuota AB “Teo” optinio kroso d÷žut÷ OKD-1,naudojant
vienamodį dviejų skaidulų optinį kabelį MDIC LSZH 2xSM G.657A,kurio paliekamo rezervo ilgis
yra nuo OKD-1 d÷žut÷s lygio yra iki laiptin÷s grindų,vedame optinį kabelį (toliau OK) į
šviesolaidinio tinko galinio abonento butą.
Paskyroje prie abonento adreso būtina užrašyti OKD-1 d÷žut÷s numerį,o ant optinio kabelio
galo,kuris randasi prie OKD-1 d÷žut÷s,užklijuoti baltos izoliacijos gabaliuką ir markeriu
užrašyti buto numerį.
Galimi pravedimo būdai:
-jeigu yra pra÷jimas iš skydin÷s į butą-praveriame OK per jį;
-jeigu pra÷jimo n÷ra-tai pravedame koridoriaus sienos viršumi,prikaldami OK tvirtinimo elementais
TYP 4/2mm ir pragrežę sieną,kiaurym÷s diametras 6mm, įvedame į abonento butą.Reikia tur÷ti apie
30cm pabeditinį grąžtą ir elektrinį perforatorių.
Skydin÷je OK būtinai pririšame prie esamų konstrukcijų dirželiais.
2.Analogišku būdu OK abonento bute yra nuvedamas iki iki esamo kompiuterio arba iki bevielio
interneto modemo buvimo vietos abonento bute.Reikia žiūr÷ti,kad toje vietoje būtų ~220V
rozet÷,kuri v÷liau bus reikalinga optinio keitiklio pajungimui.
3.Galutiniame taške,prie sienos apie 5-6cm virš plintuso yra pritvirtinama plastikin÷ balta
d÷žut÷,kurioje bus talpinamas optinis keitiklis.
Plastikin÷ d÷žut÷ prie sienos tvirtinama gręžiant sienoje 2-4vnt. 5mm kiaurymes ir naudojant
komplektuojamus tvirtinimo elementu. Stačiakamp÷s d÷žut÷s dangčio kiaurym÷s turi būti nukreiptos
į viršų,o d÷žut÷s pade esančios pusapval÷s kiaurym÷s į apačią.
Optinis kabelis į d÷žutę įvedamas per vieną iš apatinių pusapvalių kiaurymių.D÷žut÷je paliekamas
1m OK rezervas.
Atskiru atveju plastikin÷ d÷žut÷,naudojant dvigubo storio dvipusę limpančią juostą,gali bųti
pritvirtinta prie nestumdomo,tai svarbu,baldo (stalo) plokštumos.
4.Ant d÷žut÷s dangčio viršutin÷s dalies yra priklijuojamas AB “TEO” pateiktas lipdukas.
Pastabos:
-kur yra gelžbetonin÷s plokšt÷s OK galima tvirtinti plastikiniais skaidriais klijais,naudojant
atitinkamą pistoletą;
-Optinis kabelis negali būti sulenktas mažesniu kaip 5cm spinduliu;
-Neturi būti mechaniškai pažeistas tvirtinant;
-Būtina sutvarkyti darbo vietą pas galinį abonentą.
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