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Dirksen in vogelvlucht 

 Vanaf 1966 opleidingen in: 
 Elektronica (techniek) 

 Informatica 

 Telecommunicatie 

 

 Huidig aanbod van ruim 
150 verschillende 
opleidingen en trainingen 

 

 Verschillende niveau’s 
 VMBO 

 MBO 

 HBO (AD&Bachelor)) 

 Post-HBO 
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Dirksen Bedrijfsopleidingen 

 Praktijkgericht onderwijs in 

eigen praktijkcentra: 

 Tilburg en Maarssen 

 

 Opleidingen worden “in house” 

ontwikkeld in opdracht en/of 

overleg met het bedrijfsleven 

 

 Examens en certificeringen 

onder toezicht van erkende 

instanties ( OCW / NVHO / CBT) 

 

 

 



Tele- en datacom 
Glasvezeltechniek 

 Basiskennis 

 Allround monteur  

 Fiber to the Home 

 Patchen / Optische verdelers 

 Meettechniek OTDR 

 DWDM / PMD 

 Netwerkregistratie 

 

Koper- Coax techniek 

 Kabellasser 

 Verdelers 

 Meettechniek 

 SECT  

 

 

 

Mobile en Wireless 

 Netwerkbekabeling 

 Wifi-netwerken 

 Switching technieken 

 Mobile School 

 LTE 

 

Tele- en datacom 

 Tele- en datacom 

 Klantmonteurs 

 TCP/IP 

 Cisco (UK en NL) 

 Oracle  

 ESD / NEN3140 

 

 

 

 Netwerkregistratie 

 Verbindingstechnieken 
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Certification Board Telecom (CBT) 
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CBT erkende certificaten bieden de garantie dat 

medewerkers beschikken over de benodigde 

competenties en gekwalificeerd zijn voor de benoemde 

werkzaamheden. 
 

    Een greep uit de certificeringen: 

 
 Allround Monteur Glasvezeltechniek 

 Glasvezelmeten met de OTDR 

 Eurofiber certificering 

 FttH Klantaansluitpunt 

 FttH DP/AP 
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Fiber to the X 

FttX  

 generieke term voor elk type aansluiting 

gebaseerd op glasvezel en wordt toegepast om 

bestaande koperen en coaxiale netwerken 

geheel of gedeeltelijk te vervangen.  

 

FttH  

Fiber to the Home  

slechts één van de mogelijke oplossingen 
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FttX voor particulieren 

FttN (Fibre to the Node) 

 Glasvezel tot de wijkkast. 

   Koper naar de woning 

FttC (Fibre to the Curb) 

  Glasvezel tot de straatkast. 

  Koper naar de woning. 

FttB (Fibre to the Building) 

 Glasvezel tot het gebouw   

FttH (Fibre to the Home) 

 Glasvezel tot in de woning. 
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FttX zakelijk 

FttD (Fibre to the Desk) 

 Glasvezel tot de werkplek. 

 

FttO (Fibre to the Office) 

 Glasvezel tot in het kantoor. 

 Koper naar de werkplek. 

 

FttA  (Fibre to the Antenne) 

 Glasvezel tot aan de antenne. 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.projetoderedes.com.br/artigos/artigo_redes_opticas_alto_desempenho.php&ei=TejpVI7GNoXYPertgZAK&bvm=bv.86475890,d.ZWU&psig=AFQjCNGUl2zfR_6YBTDFVmzVO9Eq0XWIYQ&ust=1424701834227494


Opbouw van een FttH netwerk 
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FttH modulare netwerkstructuur  
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FttH Direct Buried netwerkstructuur 
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Connectoren 

In een FttH netwerk worden singlemode vezels toegepast 

die worden voorzien van SC type connectoren 

 

 

 

 

 

 De blauwe SC/PC connector is voor digitale (data) 

signalen.  

 De groene SC/APC connector wordt gelast op de 

vezel die het CATV signaal voert. 

 

 

SC/PC SC/APC 



Glasvezel connecties zijn overal 

Buildings 

Multi-home 

Units Residential 

CO/Head End 

Local Convergence 

Point 

Network Access 

Points 

Feeder Cables 

Distribution Cables 

Drop Cables 



Vervuiling is de “nummer 1” oorzaak van problemen in 

glasvezelnetwerken 

 

Gevolgen optische vervuiling zijn: 

 Optische demping 

 Dataverminking 

 Reflectie (return loss) 

 

Gbit/s systemen zijn hoog gevoelig voor reflecties, vuil 

veroorzaakt reflectie… 

 bit errors 

 bandbreedte reductie 
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Waar komt vuil vandaan? 
Aanraking met de vingers: 

 Huidvet 

 Zeep 

 Plantaardige olie uit voeding 

 

Residu van schoonmaak middelen : 

 Verkeerde middelen en/of techniek 

 Gebruik van alcohol 

 

Weekmakers uit beschermkapjes 

 

Connector onbeschermd laten liggen/hangen 
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Veel voorkomende vervuiling 
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huidvet             speeksel                kleding 

                       schoon              inspectie 

 
Proactieve inspectie is een 

eenvoudige maar doeltreffende 

methode om problemen in 

glasvezelnetwerken te voorkomen. 

stof                    

Visuele inspectie is de enige mogelijkheid om te bepalen of een 

connector schoon is 
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Fiberscope… 
een onmisbaar hulpmiddel 

Controle van connectoreindvlak op: 

 verontreinigingen 

 beschadigingen 
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Inspecteren en reinigen 

van optische 

connectoren 



JA NEE 
CLEANEN 

CLEAN 

Volg de “INSPECT BEFORE YOU CONNECT” procedure om 

er zeker van te zijn een schone connector te plaatsen 
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Vuil is overal! 
 
 
 
 
 
 

Slechts een enkel stofdeeltje van (2-15µm) kan de 

optische prestatie ernstig benadelen en 

connectoren permanent beschadigen! 

 

Een schone optische connector is noodzaak! 
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Vuil beschadigd de fiber! 

connecten van 

vervuilde connector 

veroorzaakt 

permanent schade 

aan het 

vezeloppervlak 

 

 Na dat  vervuiling is verwijderd blijven beschadigingen onnodige 

demping veroorzaken 

 De meeste connectoren worden pas geinspecteerd nadat het 

probleem is gedetecteerd….meestal nadat permanente schade al is 

ontstaan 

DIRT 

Core 

Cladding 

Back Reflection Insertion Loss Light 



Connecten vervuilde connector 

11.8µ 

15.1µ 

10.3µ 

Core 

Cladding 

 Elke keer nadat de connectoren worden geconnect verplaatst zich een deel van het vuil 

 Telkens wordt op verschillende plaatsen het oppervlak opnieuw beschadigd 

 Vuildeeltjes >  5µm worden verpulverd om zo nog meer oppervlak te beschadigen 

 Zeer grote deeltjes veroorzaken “air gaps” welke een optimaal “Physical Contact” 

verhinderen 



Migratie van vervuiling 
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1x patchen         3x patchen      5x patchen 

 

Vervuiling neigt naar het centrum te migreren na 

meermalen samenvoegen van de connectoren. 



Verontreiniging en signaal prestaties 
Fiber Contamination and Its Effect on Signal Performance 

CLEAN CONNECTION 

Back Reflection = -67.5 dB 

Total Loss = 0.250 dB 

1 

DIRTY CONNECTION 

Back Reflection = -32.5 dB 

Total Loss = 4.87 dB 
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Clean Connection vs. Dirty Connection 

This OTDR trace illustrates a significant decrease in signal 

performance when dirty connectors are mated. 

Optical Time Domein Reflection (OTDR) 



Glasvezelverbindingen reinigen 

 Droog reinigen heeft altijd voorkeur 

 Niet brandbaar 

 Snel drogend 

 Dissipeert statische lading 

 Cassettereinigers en doekjes 

 Gebruik uitsluitend pluisvrij materiaal 



Hulpmiddelen droge reiniging 

Reelcleaner/Handmate 

 droge reiniging 

 anti statisch 

 geschikt voor minstens 400 reinigingen 

 

Ferrulemate 

 geschikt voor (on)gestoken connectoren 

 onder een hoek 

 door koppelbus heen 



Nat reinigen 
• Alleen wanneer droge reiniging niet lukt 

 Oplosmiddel is een chemische actie om 
vervuiling te verwijderen 

 

• Alcohol kan:  
 verlijming aantasten 

 hardnekkig residu achterlaten 

 statische lading veroorzaken 
 

• Géén alcohol,  wél Ethyl 
 niet brandbaar 

 ultra snel drogend 

 dissipeert statische lading 
 

• Combineren met tissues en/of 
cassette reiniger 
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Dirksen Opleidingen Telecom 

Postbus 3090 

6802 DB Arnhem 

Tel. 026 3 544 644 

Internet : www.dirksen.nl 

 

Dirksen Trainingscentrum; 

     Industrielaan 10 

     3606 AS Maarssen 

     Selenakker 5 

     5047 TP  Tilburg 

 

E-mail: info@dirksen.nl 

 

Dank voor uw aandacht 


