
Booster din viden 
med Solar Skolen

”Vi skaber den 
moderne håndværker”
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Vanderbilt
AIA/ADK
SPC
Efter dette to dags kursus 
kan man udfører udvidet 
AIA/ADK installation/
programmering af SPC. 
Man får ligeledes kendskab 
til brugen af Cause & effect 
programmering, samt 
dimensionere et korekt 
anlæg.

Kurset vil være en blanding 
af teori og praktik. Kurset 
henvender sig til teknikere 
og projekt-konsulenter, der 
ønsker kendskab til 
anvendelses-muligheder, 
projektering og 
programmering af et SPC 
alarm system.

Hanwha  
video-
overvågning
Kurset giver et indblik i 
Hanwha produktpro-
grammet og indsigt i, 
hvordan du kommer i 
gang med Hanwha. 

På kurset arbjeder vi med 
praktiske øvelser i 
programmering og 
opsætning af kameraer 
samt videooptager. 
Herudover er der 
teoretisk gennemgang af 
videoteknik og forskellige 
faldgrupper i forbindelse 
med valg og montering 
af kameraer.

Med fra kurset får du et 
TV-overvågningskit til en 
værdi af 3997,-

Vanderbilt
ACT Pro
training
ACT Pro er et avanceret 
adgangskontrolsystem, 
som har en stor palette 
af funktioner og 
muligheder. 
På kurset tilegner du dig 
de nødvendige 
kompetencer, som gør 
dig i stand til at mestre 
denne ACT Pro, og 
kunne projektere og 
idriftsætte adgangs-
kontrolløsninger.

Kurset varer 2 dage, hvor 
man starter med en 
gennemgang af systemet 
og komponenter. 
Herefter hands-on med 
praksisnære øvelser, som 
giver indsigt i de 
forskellige funktioner og 
muligheder.

Videoovervågning

Axxon ONE
videomanagement
Ny software opdatering

Basic:
Overvejer du at starte op på Axxon One videomanagement 
system? Få en gennemgang af arkitekturen og hele filosofien 
bag Axxon One software, og bruger det som afsæt til at 
igangsætte en installation af softwarepakken helt fra bunden

Avanceret:
Vil du have indsigt i de mere avancerede 
funktioner i Axxon One videomanagement? 

Advanced videregående er til dig der ønsker en overbygning, 
med indsigt i de mere avancerede funktioner. 

Vi koncentrerer os om funktioner  indenfor video analytics, 
marcoprogrammering og intergration til 3. parts systemer.

Data & Kommunikation

Solar Plus INFRALAN® certificering
INFRALAN certificeringskurset er til dig, som gerne vil forestå design og installation samt certificering, med henblik på at 
kunne tilbyde slutkunden 25 års garanti.Gennemfør kurset og bliv i stand til at tilbyde slutkunden en certificering på en 
komplet datainstallation. 

CommScope certificeringsprogram
ACT 1+2 er et praktisk orienteret kursus, der giver indblik i, hvordan installationerne udføres korrekt og i henhold til gældende 
standarder. Der vil på kurset blive mulighed for terminering og brug af værktøj. På ACT1+2 kurset vil der være både praktiske 
øvelser og teoretiske tests, som skal gennemføres for at bestå certificeringen. 

ACT3 er kurset, der giver viden om design og dimensionering af datainstallationer. Der vil være eksempler på 
dimensionering af kabling for PoE (Remote Powering) samt gennemgang af standardernes krav På ACT3 kurset vil der 
være en teoretiske tests, som skal gennemføres for at bestå certificeringen.

Systimax Installation & vedligeholdelse – ND3361
Er du SYSTIMAX partner, og skal du installerer og vedligeholde SYSTIMAX-strukturerede kobber- og fiberkabelsystemer? Så 
skal du huske at erhverve dig et certifikat.

Fiberkabling
Fusion og splidseteknik 
Kurset er bygget op som en blanding af teori og praksis, hvor der lægges vægt på forståelse af fordele ved fusions-
splidsninger.  

Fejlfinding på fiberoptik 
Lyder dæmpningsmåling, powerbudget lægning og dokumentation spændende? Kurset er bygget op som en blanding af 
teori og praksis, hvor der lægges vægt på optiske parametre og fysiske forhold i fiberinstallationer. Deltagerne får en 
forståelse af og viden om dæmpningsmåling, powerbudget lægning og dokumentation.

TCP/IP
Få en grundlæggende forståelse af IP protokollen, med særlig vægt på IP adressering.
TCP, UDP, ARP og Telnet vil blive gennemgået på et overordnet niveau.

Dette kursus henvender sig til teknikere der har brug for kendskab til TCP/IP protokollen. Specielt anbefales kurset 
til teknikere der skal arbejde med routere, VPN og firewalls etc., og som ikke tidligere har arbejdet med TCP/IP.

Grøn omstilling, bæredygtighed, 3 bundlinjer,
cirkulær økonomi, regenerativ ledelse...
Det er svært at komme uden om bæredygtighed, men der florerer 
efterhånden enormt mange udtryk.

Trænger du også til at få et overblik, og få et par kneb til, hvordan 
du kommer i gang med at arbejde med bæredygtighed?

Se alle vores kurser indenfor Bæredygtighed, klimaledelse, 
klimaregnskaber og handlingsplaner via QR koden.

Hikvision  
video-
overvågning
Få en grundig gennem-
gang af Hikvision 
produkterne.
Vi gennemgår IP-/
netværksproduktserien, 
hele værktøjspakken, pro-
grammering samt 
opsætningen.

Kurset giver blandt andet 
et overblik over de 
produkter, Hikvision 
tilbyder igennem Solar 
samt et kendskab til, 
hvordan man kommer i 
gang med program-
mering og opsætningen. 

Med fra kurset får du et 
TV-overvågningskit til en 
værdi af 3597,-


