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Hele 85 % av feilene i dagens fiberoptiske kabling skyldes urene fiberkontakter. NCS Fiber Rensesett er 
spesiallaget for å rense fiberoptiske kontakter på kabler, paneler og i utstyr.  
 
 
Støv og fett på fiber-ender øker dempningen og reflekterer lyset tilbake noe som forårsaker feil og treg 
kommunikasjon. Rensing og inspeksjon av begge fiberkontaktene i en kobling er viktig fordi det er fysisk 
kontakt og dermed kan fett og støv kan flytte seg fra en kontakt til en annen. I ytterste konsekvens kan små 
partikler på en fiber-ende forårsake permanent skade i det denne presses inn mot den andre kontakten. For å 
forhindre problemer er det anbefalt å alltid rense og inspiserer alle fiberkontakter, også nye patchkabler og 
pigtails, før disse kobles til. Bruk av skjorteermet eller tørking av med en tørr klut kan gi statisk elektrisitet som 
tiltrekker seg mer støv og anbefales ikke. 
 
 
For å rense fiber-ender kan det benyttes NCS – Fiber Trykkluftboks 
for å blåse bort støv der kontakter har stått ubeskyttet uten 
støvdeksel. NCS – Fiber Renseservietter med isopropyl alkohol er 
spesiallaget for å tørke bort støv og fett fra fiber-ender. For det beste 
resultatet bør det benyttes NCS sitt nyutviklede rensesett med 
kombinasjon av å vaske med vått og tørke ferdig med tørt. Her 
benyttes det en spesialutviklet løsningsmiddel som tar bort alle 
urenheter inkludert fett fra fingre og ikke ioniserende fett i kabler og 
fra smøremiddel brukt til trekking. Dette løsningsmiddelet virker som 
et smøremiddel for sikker fjerning av partikler og fordamper mye 
raskere enn isopropyl alkohol og forhindrer tiltrekningen av vanndamp 
som kan legge seg som striper på fiber-endene. 
 
 
 

 
 
For rensing av kontakter montert i utstyr og støvhetter benyttes 
NCS – Rensepinner 2,5mm for ST, SC og FC, eller NCS – 
Rensepinner 1,25mm for LC. For best resultat bør disse 
rensepinnene lett fuktes med den spesialutviklede 
rensevesken.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ALLTID RENS OG INSPEKSJON FØR TILKOBLING 

OGSÅ PÅ NYE PRODUKTER 

Se neste side for produktoversikt 
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Produktoversikt 
 

Art.nr  Beskrivelse 
8803058 Fiber Renseservietter 25stk. 
8803060 Fiber Rensesett komplett med bæreveske 
8803061 Fiber Rensesett Rensekube for 50 rensinger 
8803062 Fiber Rensesett Pen med renseveske 
8803063 Fiber Rensesett Renseark 5 stk. 
8803064 Fiber Rensesett Rensepinner 2,5mm SC/ST/FC 50 stk. 
8803065 Fiber Rensesett Rensepinner 1,25mm LC 25 stk. 
2104359-01 Fiber Rensekassett for MTRJ 
2101005-01 Fiber Trykkluftboks 

Fjern plasten og tilfør 
litt renseveske i hjørne 

Tørk fiber-ende fra vått 
til tørt område 

Tilfør litt renseveske i 
hjørne på rensekube 

Tørk fiber-ende fra vått 
til tørt område 

Før inn pinne og vri 
rundt flere ganger 

Holde pinne mot 
vått område i 3 sek. 

Tilfør litt rense-
veske i hjørne 




