
 

 

 

SECT 1B-COAX 
 
EXAMEN TELECOM CAI Installatie bekabelinginfrastructuren Coax 
 
Verlengingsexamen 
 
 
Examentijd: 50 minuten (2x 25 minuten) 
 
 

Opdracht praktijkdeel 
 

 Deze opdracht bestaat uit 3 pagina's (inclusief voorblad). 

 Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 

 Op de examenlocatie zijn de volgende bijlagen aanwezig: 
- Coaxkoppelingen aansnijmaten 
- Montagevoorschrift AOP 

 Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in. 
 
De opdracht voor het theoriedeel wordt ter plekke uitgereikt. 
 
Belangrijk: 
-U dient uw eigen gereedschap en (meet) apparatuur mee te nemen en te gebruiken. 
-U werkt volgens de voorschriften van de opdrachtgever, concepthouders en/of fabrikant. 
-Onderling uitwisselen van informatie met medekandidaten is tijdens het uitvoeren van de 
opdrachten niet toegestaan.       
 
 

 

 

Examenkandidaat:  

Nr: 

Datum: 

 

 

 

 

 

ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG 

HEBBEN   
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Opdracht 

U gaat één van de volgende opdrachten uitvoeren.  

De uitvoering van onderstaande opdracht dient te voldoen aan alle hiervoor gestelde eisen, tenzij u 

op aanwijzing van de assessor hiervan af mag wijken. 

 
 
 
 1. Sluit een AOP aan op een coax 9 kabel. Voorzie het andere uiteinde van de coax 9 van een 

F-connector. Hiervoor is beschikbaar: 

 1 x AOP  

 F-connector  PPC EX6 PE Plus 

 2 mtr coax 9 groen 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant 

 
 
 2. Maak een kabelkoppeling coax 6/coax 9  en monteer daarna aan de coax 9 zijde een F-
 connector. Hiervoor is beschikbaar:  

 1 x koppeling C6/C9    fabr. PPC 

 1 mtr coax 6B/0,5 mtr coax 9 groen 

 F-connector  PPC EX6 PE Plus 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant 

 
 
 3. Maak een kabelkoppeling coax 6/coax 6 en bereid deze koppeling voor  als grondlas. 
 Hiervoor is beschikbaar:  

 1 x koppeling C6/C6    fabr. PPC 

 2 x 1 mtr coax 6B  

 Filoform krimpmof C6, incl. hulpmaterialen 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant, gebruiksaanwijzing Filoform krimpmof 

 
 
 4. Maak een kabelkoppeling coax 3/coax 3 en bereid deze koppeling voor als grondlas. 
 Hiervoor is beschikbaar:  

 1 x koppeling C3/C3    fabr. PPC/Cabelcon 

 2 x 1 mtr coax 3B 

 Filoform krimpmof C3, incl. hulpmaterialen 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant, gebruiksaanwijzing Filoform krimpmof 
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 5. Sluit een AOP contactdoos aan op een coax 9 kabel. Verbindt 2 C9-kabels  aan elkaar met 
een koppeling C9/C9.  Hiervoor is beschikbaar: 

 1 x AOP contactdoos  

 2 x 2mtr coax 9 groen 

 1 x koppeling C9/C9  fabr. PPC 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant 
 
 

 6. Maak een koppeling coax 3/coax 9. Monteer daarna aan een kant van de coax 9 een  
F-connector. Hiervoor is beschikbaar: 

 1 x koppeling C3/C9 fabr. PPC 

 1 mtr coax 3B 

 1 mtr coax 9 

 F-connector  PPC EX6 PE Plus 

 Maatvoeringsgegevens fabrikant 
 

 
 


