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SKORZYSTAJ Z DARMOWYCH SZKOLEO  

Zdobądź certyfikat w zakresie: 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do udziału w szkoleniu w szczególności kobiety oraz osoby z obszarów 

wiejskich. 

Wszystkim uczestnikom zapewniamy elastyczne terminy zajęd w tym możliwośd kształcenia 

na odległośd 

 

Telewizja dozorowa jest fragmentem zastosowao telewizji użytkowej, która 
związana jest z monitorowaniem i zabezpieczaniem osób i obiektów. 

 
 Cele projektu: 
 Podniesienie kwalifikacji zawodowych 

 

  Program szkolenia: 
 Procesy automatyzacji (serwis i diagnostyka sieci OCTV), 

 konfiguracja sieci IP i serwera, 

 dobór macierzy, konsoli i manipulatora, kamery obrotowej, stacjonarnej. 

 

 

 

 

 

*Treśd merytoryczna tworzona jest we współpracy Specjalisty ds. szkoleo, trenerów oraz współpracujących przedsiębiorstw. 

 

 

 

MONTAŻU I INSTALACJI TELEWIZJI DOZOROWEJ HD 
 



 Telewizja przemysłowa- inaczej dozorowa  jest systemem, który: 
 pozwala śledzid z odległości  zdarzenia rejestrowane przez kamery- od jednej do nawet kilkuset- jednocześnie. 

 obraz z tych kamer jest rejestrowany oraz transmitowany do Centrum odbiorczego, gdzie personel może 

obserwowad rejestrowane zdarzenia.  

 

 Przyszłośd rozwiązao telewizji dozorowej IP 
 Współczesne trendy w systemach telewizji przemysłowej wyraźnie wskazują kierunek rozwoju, który to coraz 

częściej korzysta z technologii sieciowych IP.  

 Standaryzacja w sektorze urządzeo dozorowych IP to kluczowy element, który w przyszłości z całą pewnością 

zadecyduje o rozwoju tego typu aplikacji dozorowych CCTV. 

 Program szkolenia: 
 Teoria 8 h 

 Praktyka 40 h 

 Uczestnicy szkolenia mają zapewnione materiały szkoleniowe takie jak: 
 Skrypt szkoleniowy, 

 notatnik, 

 długopis, 

 płyta CD z dodatkowymi materiałami, przykładowymi wersjami egzaminów oraz prezentacją z podstawowymi 

informacjami dotyczącymi dyskryminacji płci, ON, zasad równości szans uwzględniającymi dane zaliczenia kursu. 

 

 

 

 

Egzamin odbywa się przed zewnętrzną komisją akredytowanego partnera SONY, posiadającego kwalifikacje do 

przeprowadzenia egzaminu w zakresie instalacji systemu monitoringu zgodnymi z certyfikowanymi programami nauczania 

VS551  i VS555. 

 

 

Kursant otrzymuje: 

 

 Zaświadczenie o Ukooczeniu Kursu na drukach zgodnych z rozporządzeniem MEN  

 Certyfikat SONY. 

 

 

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W TRYBIE WEEKENDOWYM 

UDZIAŁ W SZKOLENIU JEST CAŁKOWICIE BEZPŁATNY 
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