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SECT 1B-GLAS 
 
EXAMEN TELECOM CAI Installatie bekabelinginfrastructuren GLAS  
 
Praktijktoets  
 
 
Examentijd: 180 minuten 
 
 

Opgavenboekje 
 

 Dit opgavenboekje bestaat uit 2 pagina's (inclusief voorblad). 
 Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 
 Bij deze opgave hoort een aparte bijlage, bestaande uit een lasplan, kleurcodering en 

instructie manuals.  Deze worden tijdens het examen uitgereikt. 
 Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in. 

 
 
Belangrijk: 

- U dient uw eigen gereedschap en (meet)apparatuur mee te nemen en te gebruiken. 
- Uw Visual Fault Locator mag maximaal 2 mW uitstralen. 
- Het type glasvezel dat tijdens dit examen gebruikt wordt, wordt door de assessor 

medegedeeld. 
- U werkt volgens de veiligheidsnormen en instructies. 
- U werkt volgens de bekabelingnormen en de juiste installatiepraktijk. 
- U werkt volgens de voorschriften van de opdrachtgever, concepthouders en/of fabrikant. 
- Bij het veroorzaken van (ernstige) onveilige situaties, door onveilig werken en/of het 

veroorzaken van onnodige schade aan apparatuur en gereedschappen zal de 
examinator u van het examen uitsluiten. 

- Onderling uitwisselen van informatie met medekandidaten is tijdens het uitvoeren van de 
opdrachten niet toegestaan.  

 
 
 
 
 
 
ELKE VORM VAN FRAUDE ZAL ONMIDDELLIJKE UITSLUITING VAN HET EXAMEN TOT GEVOLG HEBBEN 
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Opdracht  
 
Maak twee volledige klantaansluitingen volgens het bijgeleverde lasplan voor een zakelijke 
klant. 
 

 De aansluiting bestaat uit een digitale verbinding voor internet en telefonie.  
Monteer de verbinding af.  
Bescherm de las door een Smouve (krimp)lasbeschermer. 
 

 Daarnaast wordt een analoog signaal geleverd voor CATV.  
Monteer de verbinding af.  
Bescherm de las door een knijplasbeschermer. 
 
N.B. Bij deze opdracht worden geen slangenklemmen maar tyraps (tie-wraps) gebruikt als 
trekontlasting. De te gebruiken kabels moeten tenminste 2 meter worden aangestript. 
 

 Het lassen en het controleren van de las moet ter plekke door een assessor beoordeeld 
worden. Geef daarom de assessor een seintje voordat u het lasapparaat aanzet.  

De lassen mogen een maximale demping van 0.03 dB op het lasapparaat hebben.  
 

 Bouw de GCO als volgt op :  
Plaats op de laagste positie van de A zijde 1 SOSA (groef plaat) met 4 cassettes SE. Cassette 
1 is de onderste cassette.  
De cassette-indeling is als volgt : 
 

Cassette 4 : leeg 

Cassette 3 : Tube 3 

Cassette 2 : Tube 2 

Cassette 1 : Tube 1 

 

 Sla de gelaste vezels op in de juiste lascassette.  
Sla de overige tube’s op tussen de FAS platen.  
Sla de restvezels uit de klantkabels op in de niet gebruikte vezelopslag (dark fiber storage). 
 

 Codeer de kabels en tubes op ingang en doorgang van de kabelmof/ poort. 
Noteer met stift de vezelcodering op de lascassettes. 
 
De aansluiting in de POP ruimte staat klaar op de examenlocatie. Het ladenummer en 
kabelnummer is gelijk aan het werkpleknummer. 
 

 De overgang van de voedende kabel naar de klantkabel moet in een GCO type 2 
voorzien van SE lascassettes plaatsvinden.  

 

 Controleer de aansluiting met een Visual Fault Locator (lichtpen).  
De controle moet ter plekke door een assessor beoordeeld worden.  
Geef daarom de assessor een seintje voordat u aan de controle begint.  
 
Maak de GCO waterdicht en klaar om in de grond te leggen.   
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