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OPTrKAI HÁLÓZATMÉRÓ KÉPZÉS

E-001841 l2018lD003 államilag enged élyezett,30 órás képzéstindítunk
2020,január 20-án, Budapesten az

FIGYELEM! KÉPZÉSHELYSZÍNE VÁLTOZOTT!
Képzéshelyszíne: BGSZC Szily Kálmán SZKI, 1097 Budapest, Timót utca 3. ,,Bagolyvár"

A képzéscélja:
Felkészítésaz optikai háIőzat-mérési feladatok ellátására.

A

résztvevők megismerj ék az
optikai távközlés fizikai alapjait. Megismerjék a háIőzat optikai minőségi követelményeit, az
alkalmazott méréseket,a műszerek fajtáit, felépítését,
működését, kezelését.Megismerjék a
mérésimunkahely eiőkészítését.A kábel mérővégelkószítését.Elsajátítsa a beiktatási
csillapítás mérést,az OTDR-mérést,a diszperzíőmérést,a reflexiómérést, az "optikai
háIőzatban alkalmazott hűzőerő-, száIazonosító-, és hibahely mérés.Ismerje az optikai
csatlakozó méréseket,a mérésieredmények dokumentálását, a mérésieredmények értékelését.
Isrnerjék a lézerbtztonság, lézerveszéIy előírásokat, a figyelmeztető feliratok, táblák és
sza1 agok elhely ezés ének szab áIy ait.

Megszerezhető végzettsée: Államilag enged éIyezett és elismert
Optikai hálőzatmérő E-00 184I 1201 8/D003
Kérlzésidő: 30 óra: elmélet 6 óra+ gyakorlat24 őra.Órák45 percesek, szünet 15 perc.

Képzéshelyszíne: BGSZC Szily Kálmán SZKI, 1097 Budapest, Timót utca 3. ,,Bagolyvár"

A képzésdíia: 120.000 Ftlfő (Áfa

mentes)

Részletek és ielentkezés: *lt{rls:llxntokirod;r.lrm/tlr:tikai-llalozg}ttls-kepzesek

Óraterv:

nap: 2020,január 20. hétfő, elmélet és gyakorlat
2. nap:2020.január 21. kecld, elmélet és gyakorlat
1.

3, nap: 2020.január 22. szerda, gyakorlat

4. nap: 2020,január 23. csütörtök,

gyakorlat

5. nap: 2020..január 24. péntek, gyakorlat

A tárgyi-

9:00 9:00 9:00 9:00

l5:45
1,5:45

15:45

9:00 * 15:45

Antők Mérnöki Iroda Kft. biztosítia.
Fe|nőttlrépzési szakmaivezető Fischer Gábor felnőttképzési szakértő,
Elméleti és gyakorlati képzés Antók Péter István mérnök,
Antók Gergely okl.mérnök
Nagy István villamosmérnök.
Macsári Gábor technikus, gyakorlatvezető
Ügyíélszolgálat: Antók Mérnöki Iroda Kft. 1031. Budapest, Emőd utca 40,
Barkóczi Botond, (1) 329-1353, 30-509-6008,
és személyi í'eltételeketaz

15:45
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Méréselmélet
vezetett feny ftzikqa

optikaihálózatelmélet
Fényvezető szál felépítése,típusai, száIgyártás, kábeltípusok, kábelgyárlás
Tervolvasás, mérésifeladatértelmezés, kábeljelölések, kábelszerkezetek azonosítók
Hálőzatépítési munka biztonsági feltételei, előírásai, IézerveszéIyelőírásai,
Optikai szál típusok,. optikai paraméterek, előírások.
optikai mérésimunkahely kialakítása, korlátozás,Iézerveszély figyelmeztető

optikai szálazonosítás, szabad szálvég- mérőcsat]akozása
Beiktatási csillapítás mérés
OTDR nérés
Diszperzió mérést
Reflexió mérést
Mérésekaz FTTX hálőzatban szálí-elügyelet
Mérésieredmények dokumentálása, értelmezése,értékelése
optikai hiba értelmezése,hibahely meghatározása

Oktat:ísi módszer: lsmeretanyag magyarázata, prezentációval kísér1előadás,
Mérésfaj ták bemutatása, magy arázata
Mérésfajták gyakorlása oktató háIózaton

Teljesítményellenőrzésének és értékelésénekmódja:
Írásbeli, szóbeli számonkérés, gyakorlati munka értékelése
Értékelés:Megf'elelt (60%-100%) lNem megfelelt (0-59%)
Me gen ged ett hiány zás m é rtéke : 6

őr a (ór

aszám 20oÁ- a)

Az Antók Mérnöki lroda Kft - a képzésbenvaló részvételről államilag engedélyezett Tanúsítványt állít ki,
lra a résztvevő értékeléseMegfelelő, és a résztvevő hiányzásának mértékenem haladja meg a képzés
őr aszámának húrsz száza\ékát.

Képzésben való részvételfeltétele:
. középiskolaivégzettség

o
o
o

szakmai egószségügyi alkalmasság
Jelentkezés, szerződés

Részvételidíj befizetése

Csoportlétszám:

fő,

(minimum 8 fő, maximum 30 főre bővíthető, de ilyen esetben a laborgyakorlat
12 fos csoportokbarr, több csoportra szétoszlik)
Jelentkczés: email-ben: tanfolyam@antokiroda 1evelezési címen, vagy
levélben: az Antók Mérnöki Iroda Kft, 1031 Budapest, Emőd utca 40.
1,2

3

Bankszámla szám: Budapest Bank 10102103-47044000-01000008
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B,lérhetőség:
Antók Mérnöki Iroda Kft.
1031 Bud4pg§t Emőd utca 40.
Irodai telefbn: (1)

439-1353
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Antók Péter István, 30-297-8415
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TAMOGATO PARTNEREK:
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Ónuaai Egyetem
kandó kálmán villamosmérnöki
Híra d á s tech nika i Intézet,

kar

10B4 Budapest VIII. Tavaszmező u. I5-I7

.

ATL Kft. 20rI Budakalász,

Csapás utca 12.
Passzív háIőzati termékek és szolgáltatások
Aktív háIőzati termékek és szolgáltatások
Méréstechnika,háIőzatok install áciőja
LézereL< és optikai laboreszközök

Partner Cable Zrt.2120 Dunakeszi,Bagoly u
{:ru't,,,

it

o

c

o

o
c
c

Optikai kábelek, mini optikai kábelek
Kábelcsatornák, minicsövek, csőjavítók
RACK szekrények, kötésszerelvények
Szerszámok, jelölők, keresők
Légkábel szerelvények
Optikai szálhegesztők

12.

