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(*) Em Vigor

Designação da UFCD:

Instalações ITED - leitura, interpretação e execução de projetos de comunicações

Código: 6088

Carga Horária: 25 horas

Pontos de crédito: 2,25

pesquisar
Pesquisa

Detalhe da UFCD

6088 - Instalações ITED - leitura, interpretação e execução de projetos de
comunicações

Objetivos

Definir e interpretar conceitos de:

Sinal analógico.
Sinal digital.
Microondas.

Definir comunicações: FM, feixes hertzianos, digitais e óticas.

Definir e caracterizar o equipamento necessário para uma instalação ITED (manual ITED).

Identificar e caracterizar os elementos de uma rede de TV para o sistema CATV e SMATV.

Caracterizar: antenas para canais nacionais, antenas de rádio (FM) e parabólicas.

Interpretar um projeto ITED, simples (moradia unifamiliar).

Integrar outros circuitos de prevenção e segurança no projeto elaborado.

Preenchimento da documentação técnica para o projeto elaborado.

Fazer o orçamento para o projeto elaborado.

Interpretar a memória descritiva para o projeto elaborado.

Distinguir os vários equipamentos de medida necessários.

Simular uma instalação para o projeto elaborado.

Descrever os ensaios obrigatórios como estabelecido no manual ITED.

Realizar a montagem de componentes da instalação.

Efectuar os ensaios obrigatórios adequados aos níveis de qualidade.

Elaborar o relatório dos ensaios de funcionalidade como estabelecido no manual ITED.

Recursos Didáticos

Conteúdos

Noções sobre

Sinais analógicos
Sinais digitais
Comunicações FM, feixes hertzianos, digitais e óticas

Noções sobre microondas

As microondas no sistema SMATV e no FWA

Rede de cabo coaxial para um sistema CATV e SMATV

Constituição de uma rede
Níveis de sinal

Definição e características dos vários tipos de comunicação

Constituição e características das várias antenas

Projeto ITED – interpretação dos seguintes pontos de um projeto apresentado

Equipamento utilizado
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Planta de localização e distribuição de equipamentos terminais
Esquema do circuito de proteção e alimentação elétrica das ITED
Diâmetros da tubagem
Dimensões de caixas e armários
Características dos conectores, tomadas, cabos, repartidores, antenas e outro
equipamento

Análise da documentação técnica do projeto apresentado

Análise da memória descritiva do projeto apresentado

Análise do orçamento do projeto apresentado

Com base em esquemas existentes executar a montagem de partes de algumas das
principais instalações existentes num edifício, com pelo menos 4 frações autónomas,
nomeadamente montar duas a três das seguintes instalações

Infra-estruturas de telecomunicações
- Rede de tubagem
- Rede de cabos
- Dispositivos (armários, caixas, conectores etc.)
- Proteção, segurança e alimentação elétrica das ITED

Sistema de videoporteiro/porteiro eléctrico
Instalações SADI/SADIR
Sistemas de intercomunicadores

Execução dos ensaios obrigatórios em redes de cabos de pares de cobre e cabo coaxial e
fibra ótica, definidos no manual ITED

Simulação de falhas e deteção das mesmas

Manutenção e conservação das ITED

Procedimentos de avaliação das ITED

Realização do relatório de ensaios de funcionalidade

Técnicas de orçamentação

Relatório dos ensaios efetuados, segundo o manual ITED

Nota: Fica à consideração, a escolha das montagens a realizar em função das
especificidades regionais, dos equipamentos disponíveis ou outras, das quais as infra-
estruturas de telecomunicações é obrigatória

Histórico de Alterações


