Distansutbildning
Larm– och säkerhetstekniker
UTBILDNINGEN
Utbildningen genomförs på distans via Teknikutbildarna i Sundsvall. För
att klara studierna behöver du studera 40 timmar i veckan. Eftersom
utbildningen är på distans behöver du ha hög studiemotivation och
mycket studiedisciplin. Vissa praktiska moment och teoretiska moment
gör du Sundsvall vid särskilt planerade tillfällen. Praktiken på 8 veckor
kan du göra på din hemort om lämplig praktikplats finns. Kurser som
ingår ser du på andra sidan. Utbildningen är kostnadsfri men du får själv
bekosta eventuella skyddskläder samt resor och boende i Sundsvall.

Om utbildningen
Längd: 75 veckor
Total poäng: 1500
Studietakt: Heltid
Startdatum: 5 mars 2018

EN LARM– OCH SÄKERHETSTEKNIKER
KAN ARBETA SOM


Teletekniker



Service- och installationstekniker



Kabeltekniker



Bredbandsmontör



Telemontör

YRKET
En larm– och säkerhetstekniker, monterar in brandlarm, inbrottslarm,
TV-övervakningssystem, passersystem och annan säkerhetsutrustning.
De arbetar med det mesta från planering till montering, driftsättning och
teknisk beskrivning av installationen. De sköter även service på
larmsystem. I arbetet kan det även ingå utbildning till användarna av
larmsystemen. Det är därför viktigt att ha kunskap om de lagar och
föreskrifter som reglerar arbetet med larm.

Slutdatum: 9 augusti 2019
Utbildningsanordnare:
Teknikutbildarna I Norden
Arthur Engbergs väg 11 B,
852 40 Sundsvall
Förkunskaper Godkänt betyg i
grundläggande svenska/svenska
som andraspråk och grundläggande matematik
Ansökan öppnar: 3 januari 2018
Ansökan stänger: 24 januari 2018

Ansökan
gör du via
www.eskilstuna.se/komvux

Kontakta Komvux
Telefon 016 – 710 10 30
E-post: vux@eskilstuna.se

ÖVRIGT
Ansökan gör du på Komvux Eskilstunas webbsida. Du som är inskriven i
Arbetsförmedlingen och vill söka bör hämta ett intyg från dem och
bifoga i din webbansökan. Du som riskerar att bli arbetslös eller har
tillfällig anställning bör bifoga anställningsbevis i din webbansökan.

Studiemedel kan sökas på CSN via deras hemsida www.csn.se
För mer information ring till CSN på telefon: 0771-27 60 00

Kurser som ingår i utbildningen
Kurs

Poäng

Kurskod

Orienteringskurs
(ger ej betyg)
Praktisk Ellära

50

KGYORI11C

100

ELLPRA0

Elmätteknik 1

100

ELÄELM01

Elkraftteknik

100

ELRELF0

Elmotorstyrning

100

INSELS0

Mekatronik 1

100

MEKMEK01

Kommunikationsnät 1

100

INSKOM01

Larm-, övervakningsoch säkerhetssystem
Brandlarm

100

LARLAM0

100

LARBRN0

Inbrottslarm

100

LARINB0

Passersystem

100

LARPAS0

CCTV system

100

LARCCT0

Gymnasiearbete El
Elektromekanik

100
100

GYAREE
ELRELK0

Elinstallationer

100

INSELI0

Om du har frågor om kursupplägget eller vill ha mer detaljerad
information om utbildningen ska du kontakta Teknikutbildarna:
www.teknikutbildarna.se/kontakta-oss/
Telefonnummer 010-122 18 00

