
 DUUR  4 dagen
 GROEPSGROOTTE 8 cursisten

Inleiding
In de cursus Projecteren Wijknet krijgen engineers kennis en kunde aangereikt waarmee ze in staat zijn om een coax wijknet te 
ontwerpen. In de cursus worden de onderwerpen aan de hand van de SECT eindtermen behandeld. De cursist is na het volgen 
van de cursus voorbereid op het casus examen SECT A3.

Doelgroep
(toekomstige) engineers die zich bezig (gaan) houden met het ontwerpen van een coax wijknet en meer willen weten over de 
toegepaste technieken in een kabeltelevisienet.

Cursusopbouw
• Historie van het coax netwerk
• Opbouw en componenten van het huidige moderne HFC netwerk
• De belangrijkste eigenschappen van coax netwerken
• Versterkers, verdelers, televoeding
• Moduleren, frequentiebanden, videosignalen
• Berekenen van kabellengtes, rekenen met dB en signaal kwaliteit
• Documenteren
• Projecteren en begroten van een communicatie infrastructuur
• Wet -en regelgeving

Bij de cursus ontvangt de deelnemer een lesboek met de gebruikte 
presentatiemiddelen maar ook met uitgeschreven leerstof  en extra verdieping. 

Cursusdoelen
Na de cursus is de deelnemer in staat om:
• de opbouw van een CAI wijknet te begrijpen en te plaatsen.
• de gebruikte componenten in een CAI wijknet te herkennen en hun functie aan te geven.
• een technisch en functioneel ontwerp te kunnen maken van eenCAI wijknet.
• de elektrische en fysieke eigenschappen van een CAI  coax wijknet te kunnen doorrekenen.
• een begroting te kunnen maken voor het ontwerp.
• de belangrijkste wet en regelgeving te kennen en toe te passen.

Afsluiting
Na het volgen van de cursus zal de cursist voldoende kennis en vaardigheden moeten hebben om een coax wijknet te 
ontwerpen. De deelnemer krijgt bij voldoende resultaat een bewijs van deelname en is voorbereid op deelname aan het casus  
examen SECT 1A-HFC.

Voorkennis
De deelnemers dienen een elektrotechnische achtergrond bezitten op MBO nivo 4. De deelnemer is op de hoogte van de 
belangrijkste eigenschappen van componenten en bekabeling op het niveau van Installatiewerkzaamheden Coax Wijknet (SECT 
B2 en B3) en Installatie en configuratie/inregelwerkzaamheden Coax Wijknet (SECT C3).
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