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Kursus navn

Antal

Pris pr.

dage

kursist

4

13.700

IQVision
963 Operatør (kun for
slutbrugere)

2

6.400

963 Superbruger

3

10.500

System Engineering

3

10.500

IQ Engineering

4

13.700

TEM Engineering

2

6.400

TONN8 (kun for teknikere)
IQ2 Engineering (kun for
teknikere)

3

januar

februar

marts

27. - 28.
20. – 22.
6. – 8.
5. – 8.

Kurset oprettes efter behov

1
Alle priser er ekskl. moms.

Når du tilmelder dig System Engineering, er du automatisk tilmeldt det efterfølgende IQ Engineering!
Kurserne er forbeholdt medarbejdere i vore systemhuse, samt slutbrugere med større Trend anlæg og andre interessenter
efter aftale med Trend Control Systems.

IQVision - 4 dage

Forudsætninger: System Engineering og IQ Engineering

Kurset omhandler opsætning og brug af IQVision.
Bemærk kursusmaterialet er på engelsk og øvelser / undervisningen er på dansk.
Kurset afsluttes med en praktisk prøve. Denne prøve skal man bestå for at man kan få mulighed for at opnå licens til tekniker computeren.

963 Operatør - 2 dage

Forudsætninger: Alm. PC kendskab

Dette kursus er kun for slutbrugere – Systemhusteknikere har mulighed for et online kursus.
Kurset omhandler brugen af 963 Supervisoren, fra side opbygning, graf visning og opsætning, justering af drifttider ved brug af kalenderen,
alarmbehandling og opbygning, brugen af 963 klienten, brugen af enhedshåndtering, til Backup af 963 databasen. Alt det du skal kunne som
slutbruger.

963 Superbruger - 3 dage

Forudsætninger: 963 Operatør

På dette kursus gennemgås fleksibiliteten i 963 Supervisoren til at vise og kontrollere et CTS anlæg. Desuden gennemgås konstruktionen af
anlægsbilleder, script, animationer, analog, brugergruppe opsætning og alarmhåndtering.
Bemærk kursusmaterialet er på engelsk og øvelser / undervisningen er på dansk.

System Engineering - 3 dage

Forudsætninger: EL kendskab

Kurset gennemgår de elementer som udgør et TREND CTS system. Deltageren vil efterfølgende være i stand til at opsætte den hardwaremæssige
del af et TREND CTS system.
Bemærk kursusmaterialet er på engelsk og øvelser / undervisningen er på dansk.

IQ Engineering incl. SET - 4 dage

Forudsætninger: System Engineering

Dette kursus omhandler TREND undercentralernes interne softwaremoduler og opsætningen af disse.
Deltagerne vil være i stand til at forstå simple strategier, OSS og grundlæggende IC Comms.
Bemærk kursusmaterialet er på engelsk og øvelser / undervisningen er på dansk.

•

Vort kursus starter kl. 9.00 og slutter kl. ca. 16.00 alle dage, på vores hovedkontor i Århus.

•

På kursusdage vil vi sørge for frokost til kursisterne, samt morgenmad den første morgen.

Trend Control Systems

Østergade 23-29, 3. sal, DK-8000 Århus C, Denmark. tel: + 45 7020 9955 fax: +45 7020 9957 www.trend-controls.com

Følgende kurser bliver oprettet hvis der er mere end 4 deltager eller efter behov.
Man kan bliver komme på vente liste og vil blive kontaktet når der er tilmeldt nok deltagere.
TEM Engineering, TONN8 Engineering og IQ2 Engineering.

IQ2 Engineering – 1 dag

Forudsætninger: IQ Engineering

Dette kursus omhandler IQ2 undercentraler og deres opbygning. Vi kommer igennem opsætning, strømforbrug, Analoge og digitale tabeller m.m.

TEM Engineering – 2 dage

Forudsætninger: Forståelse af Energiregistrering og rapportering

Dette kursus omhandler opsætningen af TEM og håndtering og opbygning af forskellige rapporter ud fra de arkiverede data.
Bemærk kursusmaterialet og øvelser er på engelsk / undervisningen er på dansk.
Forud for TEM Engineering skal man have gennemført et online kursus i installationen af TEM. Informationer vedrørende dette kursus kan findes her:
http://www.skills2learn.com/trend-controls/courses.php

TONN8 Engineering - 3 dage

Forudsætninger: System Engineering og IQ Engineering

Kurset omhandler opsætning og brug af TONN8 som integrationsenhed.
Man gennemgår Platformen og forskellige drivere herunder Trend, Modbus, KNX og Lon.
Bemærk kursusmaterialet er på engelsk / undervisningen er på dansk.

Sådan bestilles kurser:
Kurser bestilles ved at sende en mail til nordic.support@trendcontrols.com.

NB: Betalingsbetingelser:
Betalingsbetingelser: Netto 30 dage fra fakturadato, dog senest 8 dage før kursus start.
Afmelding/Ændringer gældende for alle deltagere:
Kursustilmeldinger er bindende og kan som hovedregel ikke aflyses. Såfremt en aflysning er uundgåelig, kan dette ske påfølgende måde:
Ved afmelding under 10 hverdage før kursets start, faktureres 50% af kursusprisen.
Ved afmelding under 5 hverdage før kursets start, faktureres 75% af kursusprisen.
Ved afmelding under 2 hverdage før kursets start, faktureres 100% af kursusprisen.
Indtil 5 hverdage før kursusstart kan du uden ekstra omkostninger flytte til et senere kursustidspunkt.

Ret til ændringer forbeholdes.
Trend Control Systems

Trend Control Systems

Østergade 23-29, 3. sal, DK-8000 Århus C, Denmark. tel: + 45 7020 9955 fax: +45 7020 9957 www.trend-controls.com

