FO-03 SÍTĚ FTTX - NÁVRH, VÝSTAVBA, SERVIS
AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®
„Technické a ekonomické aspekty pasivní i aktivní infrastruktury optické přístupové sítě
FTTx – Fibre to the X: vláknem až do bytu FTTH, do domu FTTB, na stožár FTTA…“
Anotace:
Optické vlákno je skutečně širokopásmové přenosové médium. Díky vysoké přenosové kapacitě a nízkému
útlumu je základem budoucích kabelových sítí. Je vhodné pro budování širokopásmového internetu a
přípojky Triple Play (tři služby hlas-televize-internet) pro domácnosti. Je vhodné pro připojení firemní
klientely a poskytnutí datových a informačních business služeb. Optické přístupové sítě FTTx jsou středem
pozornosti všech operátorů telekomunikačních sítí a poskytovatelů telekomunikačních služeb. Ne vždy je
zavádění nových technologií snadné, rychlé a levné. Chybí informace, zkušenosti, reference, návody a
doporučení.
IČO: 27894754

Cílem kurzu je poskytnout rychlý přehled o problematice FTTx a získání praktických zkušeností
DIČ: CZ27894754
pro návrh, montáž a výstavbu optickýchTel:
přístupových
sítí 050
FTTx
+420 225 152
Fax: +420 225 152 051

Kurz lze doporučit jako základní rekvalifikační kurz pro montáž optických kabelů v metropolitní a
přístupové síti.

VHODNÉ PRO:
Projektanty a rozvoj telekomunikačních sítí
Stavbyvedoucí a oddělení výstavby sítí
Montážní a instalační pracovníky
Pracovníky servisu a údržby sítě

ROZSAH A MÍSTO KONÁNÍ: dle vypsaného termínu
-

1 den (9:00 – 16:00 hod)
PROFiber Networking CZ s.r.o., Mezi Vodami 205/29, 143 00, Praha 4
Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova 23, 624 00, Brno

PROFiber Networking CZ s.r.o.
Mezi Vodami 205/29
143 00 Praha 4
Česká republika

IČO:
DIČ:
Tel:
Fax:

27894754
CZ27894754
+420 225 152 050
+420 225 152 051

E-mail: info@profiber.eu

Web: www.profiber.eu

PROFiber Networking CZ s.r.o. je společnost zapsaná do obchodního
rejstříku, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 124831

PROGRAM:
-

Optická vlákna pro optické přístupové sítě
Optické kabely a technologie montáže kabelů pro sítě FTTx
Topologie (P2P vs PON) a technologie (GPON vs EPON) optických přístupových sítí
Ekonomické aspekty provozu a výstavby FTTx
Modely migrace sítě k FTTH, vláknem až do bytu je konečné stádium
Optická trasa FTTx, její součásti a komponenty
Spojování optických vláken
Měření a diagnostika optické sítě FTTx
Troubleshooting FTTA sítí
Aktivace služeb TriplePlay

PRAKTICKÉ UKÁZKY:
-

Výpočet útlumové bilance optické trasy
Čistění a měření optických konektorů
Zaměřování poruch na optické trase

LEKTOŘI:
Tým specialistů PROFiber Networking CZ s. r. o.:
IČO: 27894754
- Ing. Martin Ťupa - odborný garant kurzu
DIČ: CZ27894754
- Radek Kocian

Tel: +420 225 152 050

Hostující lektor Ing. Pavel Dubský, CSc.Fax:
(OFA,
s.r.o.)
+420
225 152 051

CENA KURZU:
2 900,- Kč bez DPH za osobu.
(v ceně je zahrnuto občerstvení a oběd, certifikát o absolvování školení, sborník přednášek v elektronické
podobě, kniha Doc. Ing. Miloslav Filka, CSc. „Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku“)
Na tento kurz navazují další specializované kurzy jako například :
„ FO-13 Měření pasivních optických sítí GPON, G-EPON“
„ ICT-11 Měření Ethernetu a služeb Triple Play“

PŘIHLÁŠKY:
Maximální počet osob na jedno školení je omezený, proto prosíme všechny zájemce o telefonickou nebo emailovou rezervaci minimálně 7 dní před začátkem kurzu na níže uvedený kontakt. Další podrobnosti
a informace můžete získat od odborného garanta kurzu.
Ing. Martin Ťupa, info@profiber.eu
Tel. +420 225 152 050
Nejbližší termín kurzu a přihláška zde
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Sledujte naše akce a školení na Facebooku
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