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DETALII & INSCRIERI

Metoda suflarii a aparut ca urmare a nevoii de eficientizare a
instalarii cablurilor optice in locatii in care spatiul este limitat.
Principiul ce sta la baza sa este unul simplu: sub actiunea aerului
comprimat cablul este impins in microtub de catre o masina special
conceputa pentru aceasta aplicatie.

Un aspect unic al acestei tehnologii este factorul de umplere
relativ mare al microtubului, ce poate avea valori cuprinse in
intervalul 50-80%. Acest lucru duce la formarea unei perne de aer
ce propulseaza cablul inainte si reduce dramatic frecarea intre

acesta si peretii conductei. Se pot atinge in acest mod viteze de
pana la 60m/min si distante de peste 2km, in conditiile in care forta
aplicata cablului este minimizata.
Procesul de suflare presupune folosirea unui jet de aer pentru a
reducerea frecării și a unei mașini pentru asigurarea forței
motrice. Turbulențele create de trecerea aerului cu mare viteză
creează o forța distribuită în lungul cablului care contracarează
efectul frecării, iar mașina de suflat oferă restul de putere necesar
pentru a pune cablul în mișcare.

Cat dureaza cursul?
Cursul se desfasoara pe parcursul unei singure zile, de la 09:00 la
17:00 si cuprinde atat aspecte teoretice, cat si activitati
practice in care veti avea ocazia sa lucrati efectiv cu produsele si
echipamentele de suflat pe un test field unic in Romania,
amplasat la sediul firmei.

Cui se adreseaza?
Cursul se adreseaza tuturor instalatorilor si operatorilor de retele
de date interesati de acesta tehnologie. Pentru a participa trebuie
sa aveti cunostiinte generale despre metodele conventionale de
instalare a cablurilor.

Data curs: 24 mai 2022 // 09:00 - 17:00

La sfarsitul cursului veti
primi o diploma de
participare, recunoscuta de
Emtelle, Fremco si Mills,
care va atesta abilitatile
dobandite
» Inscrie-te
acum

SESIUNI: IUNIE - IULIE

Acest curs este organizat in parteneriat cu Fujikura si AFL si
este sustinut de ingineri specializati de catre acestia.
Ne adresam tuturor instalatorilor si operatorilor de retele de date
interesati sa-si sporeasca cunostiintele in acest domeniu.
In functie de modulul ales, cursul dureaza 3, respectiv 5 zile si
cuprinde atat aspecte teoretice, cat si activitati practice unde
participantii au ocazia sa lucreze efectiv cu aparatele de masura si
cele de jonctionat in scenarii cat mai apropiate de cele intalnite pe
teren.
» Cursul de 3 zile este dedicat exclusiv jonctionarii fibrei
optice. Pe durata celor 3 zile participantii se familiarizeaza cu
aparatul de sudura si accesoriile sale si invata cum sa jonctioneze
cabluri cu fibra optica in enclojere si cutii terminale.
» Cursul de 5 zile adauga la agenda cursului de 3 zile partea de
testarea a fibrelor optice. Astfel, pe langa jonctionarea cablurilor
cu fibra optica, pe parcusul celor 5 zile participantii invata si cum
sa foloseasca microscopul, sursa de lumina, powermetrul, si OTDRul pentru a verifica calitatea lucrarilor realizate.

La sfarsitul cursului veti primi o diploma de participare,
recunoscuta de Fujikura, AFL si Mills, care va atesta
abilitatile dobandite
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