Sikkerhetsskolen
Kompetanse innen lås og sikkerhet

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions

Velkommen til kurs!
Sikkerhetsskolen tilbyr faste
kurs i sikkerhetskunnskap som
blir satt opp regelmessig. De
faste kursene går over to dager.
Du får grunnleggende kunn
skaper i faget, som vil komme
deg til nytte. På internett finner
du eget skjema for påmelding.
Ring gjerne, eller skriv en
e-post for mer informasjon.

faste kurs

Sikrere Avlåsning
løsninger & tiltak

Kurskode SA

Mekanisk Lås
montering & service

Sikkerhetsskolen i Moss

Kontaktinfo:
tlf:		69 24 52 00
fax:		69 24 52 50
e-post:		sikkerhetsskolen@trioving.no
web:		www.trioving.no

Dette er et kurs i sikkerhetstenkning og hvilke
alternativer man har for å styrke sikkerheten på
ulike områder. Du blir presentert for mekaniske
og elektroniske låssystemer, samt regler og forskrifter for sikkerhetskrav. En rundtur i fabrikken
og gruppeoppgaver er på programmet. Lunsj er
inkludert begge dagene og felles middag etter
endt kurs på dag 1.

Her får du innføring i den mekaniske låsens
bestanddeler og funksjon, regler og forskrifter,
montering og utskiftning av låser. Du får også
med deg en omvisning på fabrikken.
Det blir praktiske oppgaver og teoriprøve med
gjennomgang. Lunsj er inkludert begge dagene
og felles middag etter endt kurs på dag 1.

Kurskode ML

Elektromekanisk Lås
installasjon & service

På dette kurset tar vi for oss elektromekaniske
låsprodukter, funksjon, installasjon, feilsøking
samt regelverk - FG - rømning -brann. Du får en
god balanse av teori og praktiske oppgaver.
Teoriprøve med gjennomgang på slutten av
dag 2. Lunsj er inkludert begge dagene og felles
middag etter endt kurs på dag 1.

Kurskode EL

Ta kontakt med undervisningsleder dersom
du har andre ønsker eller behov ang. kurs, så
kan vi tilpasse dette.

Undervisningen foregår i grupper der alle kommer til
orde. Dette muliggjør faglig erfaringsutveksling, økt
innsikt og forståelse.

Vi ønsker å dele våre
kunnskaper med deg
Som ledende leverandør av
sikkerhetsprodukter har
TrioVing kunnskaper som kan
komme deg og dine
medarbeidere til gode.
Sikkerhetsskolen har som mål
å skape en riktig og positiv
holdning til sikkerhet, og
formidle TrioVings kunnskaper
om sikkerhet.
Kompetanse
TrioVings 140-årige historie innen lås-,
beslag- og sikkerhetsprodukter har gitt
oss en unik kompetanse som vi gjerne
deler med andre.

Påmelding
Timeplaner/påmeldingsskjema med kurs
datoer, priser og hotellinformasjon finner
du på vår internettside, eller ta kontakt
med vår undervisningsleder.

Forelesere
Sikkerhetsskolens forelesere har solid
bransje-erfaring og pedagogisk bakgrunn
for å formidle kunnskap innen våre
fagområder.

Kursdatoer
Sikkerhetsskolen har oppdatert
informasjon om kursene på:
www.trioving.no

Lokaliteter
Kurslokalene i Moss og Oslo er tilrettelagt
for teoretisk undervisning og praktisk
opplæring.
Læremiljø
Undervisningen foregår i grupper der alle
kommer til orde. Dette muliggjør faglig
erfaringsutveksling, økt innsikt og
forståelse.
Spesialtilpassede kurs
For større virksomheter eller grupper
kan kurs tilpasses spesielle behov. Slike
kurs kan også holdes lokalt i regi av våre
avdelingskontorer eller i din bedrift.
Undervisningsmateriell
Kursdeltakere får utlevert et kurshefte
med kompendier, datablader og produkt
informasjon; et nyttig oppslagsverk.

Kompetanse = Kunnskap x Evne x Vilje
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TrioVing a.s
Moss, Oslo, Bergen, Trondheim og Kristiansund
Tlf: 69 24 52 00
E-post: post@trioving.no
www.trioving.no

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience.

