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Leer hoe u de PROTECT
Fog Cannon installeert met
gratis e-learning cursus
®

Hoe kunt u beginnen
Elke cursist moet zich registeren door
het formulier in te vullen op
www.protectglobal.com/e-learning
Vervolgens sturen wij een unieke login naar
elke persoon en een link naar de
cursussen.

PROTECT™ biedt gratis e-learning
cursussen voor alle geregistreerde
alarminstallateurs van onze
Fog Cannons™ wereldwijd.
Wat is inbegrepen in de cursussen?
De cursussen zijn gericht op technici,
en anderen die geïnteresseerd zijn in
de producten, installatie en
gespecialiseerd gebruik van de
Fog Cannon™. Onze technische
e-learning cursussen variëren van
het eenvoudig installeren van
Fog Cannons™ tot de Intelli
producten en het gebruik van API en IntelliCloud™.
Bekijk een omschrijving van onze cursussen op onze website:
www.protectglobal.com/e-learning.

Bespaar tijd en geld
Vermijd de file en bespaar tijd en geld
door onze e-learning curssussen thuis
te volgen, wanneer u maar wilt.
Onze e-learning cursussen zijn gratis te
gebruiken voor geregistreerde
PROTECT™ dealers/installateurs.

Hoe werkt het?
Onze e-learning cursussen zijn een combinatie van het bekijken van video’s en het
beantwoorden van meerkeuzevragen. Dit wordt ondersteunt met aanvullende
leermiddelen, zoals handleidingen en meetgidsen, die beschikbaar zijn binnen het
e-learning platform.
Om te slagen moeten cursisten minstens 80% van de vragen correct beantwoorden.
Iedereen kan heen en weer door de video’s gaan om de cursussen te herhalen.
Iedere cursus duurt ongeveer één uur, en de cursussen kunnen afzonderlijk gevolgd
worden. Cursisten moeten echter slagen voor cursus 1 om toegang te krijgen tot
cursus 2. En zij moeten slagen voor cursus 1 & 2 om toegang te krijgen tot cursus 3.
Why e-learning?
E-learning is een flexibele manier om te leren. Kies zelf uw tijd en plaats om te leren.
Verder zijn er geen tijdslimieten voor het voltooien van een cursus.

Meerkeuzevragen test
Elke cursus eindigt met een
meerkeuzevragen test. Leermiddelen
voor de test, zoals handleidingen en
meetgidsen zijn beschikbaar binnen
het e-learning platform.
Om te slagen moeten cursisten
tenminste 80% van de vragen correct
beantwoorden.

Met geslaagde cursussen in installeren en gebruik van Fog Cannons™, zijn de veiligheid,
kwaliteit en uw betrouwbaarheid bij uw klanten verbeterd. Cursisten krijgen ook meer
kennis van mistbeveiliging, die u kunt delen met collega’s en klanten.
Cursisten die de PROTECT™ e-learning cursussen voltooid hebben, zijn uitgerust en
gereed voor het installeren van een van onze Fog Cannon™ series. De internationale
normen van Cenelec bepalen dat alarminstallateurs/monteurs instructies moeten
hebben ontvangen en geslaagd moeten zijn voor een test om een mistmachine te
monteren.
Onze e-learning cursussen zijn gratis te gebruiken
voor geregistreerde PROTECT™ dealers/installateurs.
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