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Online producttrainingen (Q2 2021)             
     
Geachte klant,           
 
Door de aanhoudende COVID-19 maatregelen en de huidige onzekerheid in deze 

periode worden er vooralsnog geen reguliere klassikale trainingen gepland in de eerste 

maanden van 2021 

 

Het goede nieuws is dat we u als alternatief een volledig programma aan online technische 

producttrainingen kunnen aanbieden. 

 
Met de name de populaire ATS Advanced training zal weer veelvuldig gegeven worden en 

ook o.a. de nieuwe training als ATS855x Multi-User Downloader Software en de training 

voor de 1X en 2X brandmeldpaneel zijn beschikbaar. De ATS Advanced training bestaat uit 

een theoretisch online gedeelte en een zelfstudie praktijkpakket., waarbij we u de 

opdrachten en oplossingen digitaal aanbieden.  

  

Inschrijvingen en kosten 
 
Zowel de onlinetraining als de praktijkopdrachten en uitwerkingen worden u gratis 

aangeboden. Voor de onlinetraining sessies dient u zich wel in te schrijven. Dit kan 

eenvoudig door het bijgevoegde inschrijfformulier ingevuld te mailen naar 

training.benelux@carrier.com. U krijgt hierna een bevestiging en kort voor aanvang van de 

sessie via e-mail een persoonlijke uitnodiging van de trainer met inloggegevens. 

Mogelijke producten en praktijkmaterialen voor de zelfstudie praktijkopdrachten dient u zelf 

aan te schaffen. 

 

Dit betreffen enkel technische trainingen. Voor eventuele commerciële trainingen kunt u 

contact opnemen met uw accountmanager. 

 
Wij wensen U ook in 2021 veel training en opleidingsplezier. 
 
Met vriendelijke groet, 
Carrier Fire & Security Emea BV 
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Trainingsaanbod en datums 
Bijgaand een overzicht van het totale online trainingsaanbod en datums. 
 

Online producttraining  Datum  Tijd 

Inbraak en Toegang  

ATS Advanced controlepanelen, Sessie 1 
  
  
  
  

20/04  09.00 tot 11.30 uur 

04/05 09.00 tot 11.30 uur 

18/05 09.00 tot 11.30 uur 

08/06 09.00 tot 11.30 uur 

22/06 09.00 tot 11.30 uur 

  

ATS Advanced controlepanelen, Sessie 2 
  
  
  
  

21/04  09.00 tot 11.30 uur 

05/05  09.00 tot 11.30 uur 

19/05  09.00 tot 11.30 uur 

09/06 09.00 tot 11.30 uur 

23/06 09.00 tot 11.30 uur 

  

ATS Advanced controlepanelen, Sessie 3 
  
  
  
  

22/04  09.00 tot 11.30 uur 

06/05  09.00 tot 11.30 uur 

21/05  09.00 tot 11.30 uur 

10/06 09.00 tot 11.30 uur 

25/06 09.00 tot 11.30 uur 

  

CDC4 deurcontroller i.c.m. ATS Advanced 
  
  

23/04  09.00 tot 12.00 uur 

20/05  09.00 tot 12.00 uur 

17/06 09.00 tot 12.00 uur 

  

ATS8600 Advisor Management software Sessie 1 en 2 
  
  
  

04/05 
09.00 tot 12.00 uur 

(sessie 1)

04/05 
13.00 tot 16.00 uur 

(sessie 2)

22/06 
09.00 tot 12.00 uur 

(sessie 1)

22/06 
13.00 tot 16.00 uur 

(sessie 2)
        

ATS8600 Advisor Management software Sessie 3 en 4 
  
  
  

07/05 
09.00 tot 12.00 uur 

(sessie 3)

07/05 
13.00 tot 16.00 uur 

(sessie 4)

24/06 
09.00 tot 12.00 uur 

(sessie 3)

24/06 
13.00 tot 16.00 uur 

(sessie 4)
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ATS855x Multi-User Downloader software 
  

29/04  09.00 tot 12.00 uur 

03/06  09.00 tot 12.00 uur 

        
ATS1136 en nieuwe ATS118x lezers,  
Secure en Unsecure mode 
  
  

28/04  09.00 tot 11.30 uur 

12/05  09.00 tot 11.30 uur 

18/06  09.00 tot 11.30 uur 

   

FlexZone detectie   02/06  09.00 tot 12.00 uur 

  

PIR detectie producten  07/04  09.00 tot 12.00 uur 

   29/06  09.00 tot 12.00 uur 

   

UC140/UC240 UltraSync Communicator  
  

06/04  09.00 tot 10.30 uur 

01/06  09.00 tot 10.30 uur 

Video  
Video algemeen, werking TruVision NVR en IP 
camera’s 

19/05   09.00 tot 12.00 uur 

   
EzDDNS, OH integratie en Notificaties van TruVision 
videoproducten  

16/06  09.00 tot 11.00 uur 

   

Thermische camera’s, TVB-570x serie  17/06  09.00 tot 11.30 uur 

   

ANPR camera’s, TVB-541x serie 
  

29/04  09.00 tot 11.30 uur 

21/06  09.00 tot 11.30 uur 

   

People counting camera, TVS-PCx 
  

20/04  09.00 tot 11.30 uur 

23/06  09.00 tot 11.30 uur 

Brand  

1X, 2010-1 Brandmeldpanelen 
  

06/04  09.00 tot 11.00 uur 

22/06 09.00 tot 11.00 uur 

   

2X, 2010-2 Brandmeldpanelen, sessie 1 
  

13/04  09.00 tot 12.00 uur 

15/06  09.00 tot 12.00 uur 

   

2X, 2010-2 Brandmeldpanelen, sessie 2 
  

14/04  09.00 tot 12.00 uur 

16/06  09.00 tot 12.00 uur 

 
Mogelijk dat er voor sommige onlinetrainingen nog geen datums zijn bepaald. Deze worden dan 
op aanvraag gegeven en dit kunt u kenbaar maken op het inschrijfformulier. Alle trainingen 
starten om 09.00 uur.  
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Korte omschrijving van de online technische  
producttrainingen: 
 
ATS Advanced controlepanelen 

 Kenmerken ATS Advanced controlepanelen 
 Werking, toepassing en programmering van de ATS Advanced controlepanelen 
 Algemene kennis van beveiliging gewenst 
 3 sessies van 150 minuten 
 Zelfstudie praktijkopdrachten en uitwerkingen zijn digitaal beschikbaar op ons Portal 
 Onderstaande producten zijn nodig voor het uitvoeren van de praktijkopdrachten: 

o 1 x ATSx500A-IP controlepaneel 
o 1x BS127N Accu 
o 1x ATS1135 Bediendeel 
o 1 xATS624 Uitgangen module 
o 2 x ATS1475 Kaart 

 

CDC4 deurcontroller i.c.m. ATS Advanced controlepanelen 

 Kenmerken CDC4 deurcontroller 
 Werking CDC4 deurcontroller met ATS Advanced 
 Installatie, programmering en toepassing van de nieuwe CDC4 deurcontroller 
 Basiskennis van toegangscontrole is gewenst 
 Kennis van ATS Advanced panelen is vereist, ATS125x is gewenst 
 Einde van de sessie additionele info CDC4 werking met ATS8600 
 1 sessie van 180 minuten 

 

ATS8600 Advisor Management software 

 Kenmerken en werking ATS8600 Management software  
 Installatie, programmering en toepassing van ATS8600 Management software 
 Kennis van Windows OS en IP-netwerkcomponenten is vereist 
 Kennis van ATS Advanced controlepanelen en CDC4 deurcontroller is vereist 
 Kennis van TruVision NVR is gewenst 
 4 sessies van 180 minuten 

 

ATS855x Multi-User Downloader Software 

 Kenmerken en functionaliteit van ATS855x 
 Installatieprocedure  
 Kennis van ATS Advanced controlepanelen is vereist 
 1 sessie van 180 minuten 
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ATS1136 en nieuwe ATS118x lezers, Secure en Unsecure mode 

 Algemene uitleg en werking kaartlezers en kaarten 
 Kenmerken en werking van ATS1136 en ATS118x lezers 
 Programmering en toepassing in Secure en Unsecure mode 
 Kennis van ATS Advanced controlepanelen is vereist 
 1 sessie van 150 minuten 

 

FlexZone detectie  
 Algemene uitleg en werking FlexZone systemen 
 Projectering en calculatie van een systeem 
 Praktijkvoorbeelden en integratie 
 Do’s & Don’ts 
 Algemene kennis buitendetectie is gewenst 
 1 sessie van 180 minuten 

 

PIR-detectie producten 

 Algemene uitleg en werking PIR-detectoren 
 Projectering en aansluiten van PIR-detectoren 
 Praktijkvoorbeelden en Do’s & Don’ts 
 Geen voorkennis benodigd 
 1 sessie van 180 minuten 

 

UC140/UC240 UltraSync Communicator  

 Algemene uitleg en werking UCx40 UltraSync Communicator 
 Toepassing, programmering en aansluiten van de UCx40 UltraSync Communicator 
 Algemene kennis van inbraak controlepanelen is vereist 
 1 sessie van 90 minuten 

 
Video algemeen, werking TruVision NVR en IP-camera’s 

 Kenmerken TruVision NVR’s en IP-camera’s 
 Toepassing en programmering NVR’s 
 Toepassing, projectering en programmering van IP-camera’s 
 Algemene kennis van videoproducten is gewenst 
 1 sessie van 180 minuten 

 

EzDDNS, OH integratie en Notificaties van TruVision videoproducten  

 Programmering in publieke netwerken (WAN), zoals ezDDNS functies 
 OH-Integratie met inbraak controlepanelen en versturen van notificaties 
 Algemene kennis van TruVision videoproducten is gewenst 
 1 sessie van 120 minuten 
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Thermische camera’s, TVB-570x serie 

 Kenmerken en werking van de thermische camera 
 Afregelen en configureren van de thermische camera 
 Instellen van VCA-alarmen 
 Projectering en praktische tips en Do’s & Don’ts 
 Kennis van TruVision camera’s is gewenst 
 1 sessie van 150 minuten 

 

ANPR camera’s, TVB-541x serie 

 Kenmerken en werking ANPR camera 
 Afregelen en configureren van de ANPR camera 
 Instellen van toegangslijst 
 Projectering en praktische tips en Do’s & Don’ts 
 Kennis van TruVision camera’s is gewenst 
 1 sessie van 150 minuten 

 
People counting camera, TVS-PCx 

 Kenmerken en werking van de people counting camera 
 Toepassingen 
 Afregelen en configureren 
 Projectering en praktische tips en Do’s & Don’ts 
 Kennis van TruVision camera’s is gewenst 
 1 sessie van 150 minuten 

 
1X, 2010-1 Brandmeldpanelen 

 Kenmerken en werking 1X brandmeldpanelen 
 Programmering van het conventioneel 1X brandmeldpaneel 
 Algemene kennis van brandbeveiliging is gewenst 
 1 sessie van 120 minuten 

 
2X, 2010-2 Brandmeldpanelen 

 Kenmerken en werking 2X brandmeldpanelen 
 Werking, toepassing en programmering van het 2X brandmeldpaneel 
 Algemene kennis van brandbeveiliging is gewenst 
 2 sessies van 180 minuten 

 


