
Kalendarz szkoleń na rok 2019 
Październik Szkolenie 

09-10.10.2019 Centrale FP/2X 
14.10.2019 CCTV IP + TruVision Navigator 
15.10.2019 Przełączniki IFS 
16.10.2019 Oprogramowanie ATS8600 

  
Listopad Szkolenie 

06-07.11.2019 Czujniki ModuLaser 
12.11.2019 CCTV IP + TruVision Navigator 
13.11.2019 Przełączniki IFS 

14-15.11.2019 Centrale ATS Advanced 

  
Grudzień Szkolenie 

04-05.12.2019 Centrale FP/2X 
12.12.2019 Oprogramowanie ATS8600 
16.12.2019 CCTV IP + TruVision Navigator 
17.12.2019 Przełączniki IFS 

 

Firma UTC Fire & Security wychodząc naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów 
przygotowała cykl szkoleń, obejmujących podstawowe systemy znajdujące się w naszej 
ofercie. Większość realizowanych przez naszą firmę szkoleń jest bezpłatnych. Wszystkie 
szkolenia kończą się uzyskaniem certyfikatu. Szkolenia prowadzimy w siedzibie głównej 
Carrier w Gdańsku ul. Sadowa 8 w godzinach od 9.00 do 15.00. 

 

AKTUALNIE PROWADZONE SZKOLENIA 
 

Dział Security 
 

Advisor Advanced – Dwudniowe szkolenie podzielone na część teoretyczną  i 
praktyczną. Pierwszy dzień to prezentacja elementów składowych systemu Advisor 
Advanced oraz omówienie zasad działania systemu. Drugiego dnia, uczestnik kursu 
uczy się programować centralę, tak aby rozwiązać kolejne postawione przed nim 
zadania. Szkolenie ma charakter warsztatów w czasie których uczestnicy doskonalą 
swoje umiejętności pracując na specjalnie przygotowanych zestawach 
szkoleniowych. 
 

ATS 8600 - aplikacja ATS8600 to nowy zintegrowany pakiet wizualizacji systemów 
bezpieczeństwa produkcji UTC. Jednodniowe szkolenie jest prowadzone w formie 
praktycznego pokazu działającej aplikacji we współpracy z centralami ATS. 
Uczestnicy zdobywają umiejętności z zakresu praktycznego programowania i 
użytkowania programu. 
 

W kwestii zapisów na szkolenia działu Security prosimy o kontakt e-mail: 
Wojciech.Wiktorowski@carrier.com  



 

Dział CCTV/IFS 
 

Systemy CCTV IP / TruVision Navigator - szkolenie ma formę pokazu z elementami 
ćwiczeń praktycznych. Obejmuje ono tematykę związaną z kamerami i rejestratorami 
IP. Szczególny nacisk jest tutaj kładziony na prawidłową konfigurację sieciową, oraz 
na możliwości zdalnej modyfikacji ustawień urządzeń CCTV. Podczas szkolenia są 
opisywane i prezentowane zagadnienia związane między innymi z wpływem 
ustawień strumienia wideo na parametry zapisu. W ramach szkolenie są także 
prezentowane aplikacje do pracy z urządzeniami TruVision: TruVision Navigator, 
TruVision Device Finder, TruVision Device Manager. 
 

Zaawansowana konfiguracja sieci IP, zarządzanie przełącznikami  - w dobie 
systemów CCTV IP znajomość zagadnień związanych z sieciami IP stała się 
koniecznością. Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z działaniem sieci 
lokalnych w kontekście ich wykorzystania w systemach CCTV IP. Podczas szkolenia, 
które ma formę warsztatów praktycznych omawiane są takie tematy i technologie jak: 
stos protokołów TCP/IP, adresacja w sieciach IP, przełączanie w warstwie L1/L2, 
VLANy, połączenia magistralowe (trunks), zapobieganie pętlom (STP, RSTP), 
metody diagnostyki sieci, metody zabezpieczania przełączników.  
 

W kwestii zapisów na szkolenia działu CCTV/IFS prosimy o kontakt e-mail: 
Marcin.Kurczewski@carrier.com  
 

Dział Fire 
 

System sygnalizacji pożaru FP / 2X- dwudniowe szkolenie obejmuje swoją 
tematyką najnowszy system sygnalizacji pożaru jaki znajduje się w ofercie naszej 
firmy 2X jak i popularny system FP1200/2000. W trakcie szkolenia uczestnicy 
poznają podstawowe zagadnienia związane z prawidłowym doborem urządzeń, 
projektowaniem, konfiguracją i programowaniem central i urządzeń pętlowych oraz 
podstawy obsługi obu systemów .  
 

Systemy zasysające ModuLaser i detekcja liniowa ciepła - dwudniowe szkolenie 
obejmuje podstawy doboru modułowych czujek zasysających Edwards Modulaser 
oraz liniowych czujek ciepła Alarmline. Podczas zajęć kursanci będą korzystali z 
programów narzędziowych do projektowania i konserwacji urządzeń. 
 
W kwestii zapisów na szkolenia działu Fire prosimy o kontakt e-mail: 
Sebastian.Nowak@carrier.com  
 

https://pl.firesecurityproducts.com/pl/support/pl 
 

 

UWAGA: 
UTC Fire & Security Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zmiany 
terminu czy odwołania szkolenia bez podania przyczyny. 

 


