
Kom igång
Alla kursdeltagare måste registrera 
genom att fylla i följande formulär 
www.protectglobal.com/e-learning 

Vi skickar sedan en unik inloggning 
till varje person, likaså en länk till 
kurserna. 
Alternativt, vänligen mejla:
info@protectglobal.com 

Spara tid och pengar
Slipp rusningstrafiken och spara både 
tid och pengar genom att delta i vår 
e-learning hemma eller på annan 
valfri plats.

Våra e-learning kurser är kostnadsfria 
för registrerade PROTECTTM dealers/
montörer..

Flervalsfrågor test
Varje kurs avslutas med ett test 
bestående av flervalsfrågor. Material 
för testet såsom manualer och andra 
mätningsverktyg finns på plattformen. 

För att klara testet måste varje kurs- 
deltagare svara rätt på minst 80% av 
frågorna.

PROTECTGLOBAL.COM

PROTECT™ erbjuder en kostnadsfri 
e-learning kurs till alla användare 
av Fog Cannons™, på global nivå.

Vad innehåller kurserna?
Kurserna riktar sig till tekniker 
och andra med ett intresse för 
produkterna, installation och 
specialiserad användning av
Fog Cannon™. Våra tekniska 
e-learning kurser sträcker 
sig från den enkla installa-
tionen av Fog Cannons™ till 
Intelli-produkterna och användningen av API och IntelliCloud™. 

Se kursbeskrivningen på vår hemsida: 
www.protectglobal.com/e-learning. 

Hur fungerar det?
Våra e-learning kurser är en kombination av att titta på demo videos och svara på 
flervalsfrågor. Detta stöds med ytterligare inlärningsverktyg, såsom till exempel 
manualer och mätnings guider, som finns tillgängliga på e-learning-plattformen.

För att bli godkänd  måste kursdeltagarna svara rätt på minst 80% av frågorna. 
Alla kan gå fram och tillbaka i videorna för att vid behov upprepa kurserna.

Varje kurs tar ca. 1 timme och kuserna kan även tas separat. Men deltagarna måste 
bli godkända på kurs 1 för att få tillgång till kurs 2. Deltagarna måste även klara kurs 
1 och 2 för att få tillgång till kurs 3.
 
Varför e-learning?
E-learning är ett flexibelt sätt att lära på. Man kan välja var och när man deltar. 
Dessutom finns det ingen tidsbegränsning på hur lång tid det får ta att slutföra. 
Med klarade kurser inför användning av Fog Cannons™ ökar säkerheten, kvaliteten 
och din trovärdighet hos dina kunder. Kursdeltagarna får också en ökad kunskap om 
säkerhetsdimman, som man i sin tur kan dela med sig av till kollegor och kunder. 

Kursdeltagare på PROTECT™ e-learning kurserna kommer att få all kunskap för 
att kunna installera alla våra Fog Cannon™. Cenelec internationella standarder 
föreskriver att alarminstallatörer / montörer måste ha fått instruktioner och klarat 
av ett test för att kunna montera eventuella dimmaskiner.

Vänligen bemärk att PROTECT™ e-learning kurserna är kostnadsfria för samtliga 
registrerade PROTECT™ dealers/montörer.

Lär dig hur du installerar
PROTECT Fog Cannon® med en 
kostnadsfri e-learning kurs
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