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SECT 1C-COAX 
 
EXAMEN TELECOM CAI Beheer en onderhoud bekabelinginfrastructuren COAX  
 
Praktijktoets VOORBEELDEXAMEN 
 
Examentijd: 75 minuten 
 

Opgavenboekje  
 
 Dit opgavenboekje bestaat uit 3 pagina's (inclusief voorblad). 
 Bij deze opgave horen de volgende bijlagen: 

 Bijlage 1: multitaplijst (losse bijlage, aanwezig op examenlocatie) 
 Bijlage 2: blokschema (losse bijlage, aanwezig op examenlocatie) 
 Bijlage 3: checklist 

Bijlage 4: verkortingsfactoren (losse bijlage, aanwezig op examenlocatie) 
Bijlage 5: frequentieraster (losse bijlage, aanwezig op examenlocatie) 

 Controleer het opgavenboekje op volledigheid. 
 Na afloop van het examen levert u al het examenmateriaal in (inclusief kladpapier). 
 U werkt uw examen uit in dit boekje. Uitwerkingen op kladpapier worden niet 

beoordeeld. Het kladpapier wordt na het afnemen van dit examen vernietigd. 
 

 
Belangrijk: 
 Om toegelaten te worden tot het examen: 

- moet u uw eigen (hand)gereedschap en gekalibreerde(meet)apparatuur meenemen en 
gebruiken (signaalniveaumeter, pulsmeter, True RMS multimeter en ampèretang 
(optie)). 
- moet de True RMS multimeter geschikt zijn voor het meten van wisselspanning tot 
100 VAC; 
- moet de pulsreflectormeter alle voorkomende kabelfouten kunnen herkennen; 
- moet de signaalmeter in dBµV of dBmV afleesbaar zijn; 
- moet uw True RMS ampèretang en/of universeelmeter een meetnauwkeurigheid 
hebben van 10 mA; 

 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 assessor 
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 
 
Naam kandidaat: …………………………………………………. 
Examendatum: …………………………………………………… 
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Examenopdracht  
 
Er is een bestaande installatie met een uitbreiding van EV XX-XX.  
Alle huisaansluitkabels zijn in de betreffende meterkasten afgemonteerd op een AOP/WCD. 
De EV komt in bedrijf door in de GV het HF op het betreffende verdeelveld aan te sluiten en de 
televoeding door te zetten. 
 
In GV 
 
Opdracht 1 
Puls de voedingskabel Coax 3 vanaf GV naar de nieuwe EV XX-XX. 
Noteer de pulslengte en de verkortingsfactor op de bijgevoegde checklist (bijlage 3). 
 
Opdracht 2 
Geef de assessor tijdig een seintje voordat u hieraan begint. 
Breng de EV XX-XX in bedrijf. 
Voer een stroommeting uit in GV voor EV XX-XX.  
Noteer de stroomwaarde op bijgevoegde checklist (bijlage 3). 
 
In EV  
 
Opdracht 3 
Het pulsen van de huis-aansluitkabels uit opdracht 3 moet door een assessor worden 
beoordeeld. Geef daarom tijdig een seintje voordat u hieraan begint. 
 
Puls de niet aangesloten huis-aansluitkabels van multitap A in de eindversterkerkast.  
Noteer de gebruikte verkortingsfactoren op de bijgevoegde checklist (bijlage 3). 
Noteer de lengten en/of afwijkingen ten opzichte van de projectie op bijgaande multitaplijst 
(bijlage 1). Kruis bij elk adres één van de vakjes ‘AOP/WCD’, ‘Open’ of ‘Sluiting’ aan. 
 
Sluit daarna de betreffende huis-aansluitkabels aan volgens de gegeven indeling. 
 
Opdracht 4 
Voer een algehele inspectie uit in de EV. 
Noteer de bevindingen op bijgaande checklist (bijlage 3). 
Voer eventuele kleine correcties, waarvoor je het signaal niet hoeft te onderbreken, uit.  
 
Opdracht 5 
Meet de spanning op de EV en noteer de waarde op de checklist (bijlage 3). 
Controleer de werking van de EV door middel van een signaalmeting. 
 
 
Als u alle opdrachten hebt uitgevoerd, sluit u de kasten en levert de sleutels bij de assessor in. 
 
 
 

 
EINDE 
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Bijlage 3: Checklist 
 
 

 


