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Bygger din kompetens

Robust fiber
för besiktningsmän
Telekombranschen har i ett gemensamt arbete tagit fram
anvisningar för robust fiberanläggning – Robust fiber. Anvisningarna beskriver de minimikrav som gäller vid förläggning
av fiberoptisk kanalisation, noder, siter och dokumentation
av dessa.
Nu erbjuds en kurs i Robust fiber för besiktningsmän. Fokus
ligger på de SKA-krav och den besiktningsmall som används
för att säkerställa den nivå på robusthet som krävs för dagens
fiberoptiska nät. Efter kursen är du som besiktningsman
godkänd för att besikta anläggningar byggda enligt anvisningar för Robust fiber.

Datum: 1 februari och 7 mars 2017
Ort: Stockholm
Kurslokal: Meddelas vid anmälan
Kurslängd: 1 dag
Kursavgifter: 7 450 kr inklusive
dokumentation. Kostnad för
måltider (kaffe/lunch/frukt) tillkommer med 275 kr/dag. Moms
tillkommer på ovanstående priser.
Kursnummer: 1246300

Innehåll i kurs

Föreläsare

•	Begrepp och definitioner

Jimmy Persson, Svenska Stadsnätsföreningens
Servicebolag AB

• Robusta nät
• Förläggningsmetoder
• Site och nod
• Dokumentation

Kursen sker i samarbete mellan Svenska Stadsnätsföreningen, SSNf och STF Ingenjörsutbildning AB,
STF inom konceptet Robust fiber.

• Besiktning
• Erfarenhetsutbyte
Kursens mål är att du ska kunna besiktiga enligt de
SKA-krav som finns i anvisningarna Robust fiber. Efter
genomgången kurs är du godkänd och registrerad
besiktningsman för Robust fiber.
Kursen är intressant för dig som arbetar med att besikta
fiberoptiska anläggningar för bredband och telekommunikation och som vill kunna besikta enligt anvisningar för
Robust fiber.

Anmälan
Anmäl dig på vår hemsida www.stf.se
eller per telefon till vår kursansvarige.
Martin Rawet, 08-586 386 46
martin.rawet@stf.se

Program
08.30

Registrering

09.00

Kursstart

10.00

Kaffe

12.00

Lunch

14.00

Kaffe

16.00

Kursavslutning

Med reservation för eventuella ändringar i programmet.

ANDRA KURSER SOM DU KAN VARA INTRESSERAD AV:

Utveckla
din yrkesroll!
KURSER INOM FIBER, IP OCH NÄTVERKSTEKNIK
Tekniken berör oss alla och är under ständig utveckling.
Med STF håller du dig uppdaterad. Vi erbjuder nätverkstekniska kurser för såväl nybörjare som erfarna. Hos oss
får du kunskaper för att självsäkert ta dig an utmaningar
inom tekniken.
Vi har plockat ut några kurser som vi tror kan vara viktiga
komplement i din vardag.
Vill du veta mer? Kontakta oss:
Martin Rawet 08-586 386 46 martin.rawet@stf.se
Ante Nordlund 08-586 386 48 ante.nordlund@stf.se
Anna Granholm-Thorén 08-586 386 24,
anna.granholm-thoren@stf.se

Grundkurs i fiberoptik
Kursnummer 363700
Fiberoptisk nätprojektering
Kursnummer 926500

B

SVERIGE
PORTO BETALT
PORT PAYÉ

Kunskap är färskvara.
Uppdatera dig med en kurs hos STF.
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