
NYT opdateret indhold
på sikrings- og overvågningskurserne

Sikrings- og overvågningskurserne om AIA, ADK og TVO er blevet teknisk opdateret og har 
fået en ny og tydeligere struktur. Kurserne matcher stadig forsikringsselskabernes krav og gør 
det muligt for virksomhederne at blive ISO 9001 certificeret og registreret hos Forsikring og Pension.

Hvad er nyt?
Indholdet af kurserne er blevet fagligt og teknologisk opdateret. Derudover har vi gennemgået 
kursusrækken for at sikre, at der ikke er overlap mellem kurser, og gjort det klart, hvilke kurser 
der forudsætter andre.

Den grundlæggende og tværgående viden om elteknik samt begreber og terminologier på sikrings- 
og overvågningsområdet og i Bygningsreglementet er nu samlet i to forkurser. 

Det betyder, at uddannede elektrikere kan springe forkursus A over, og at man kun behøver at tage 
forkursus B én gang. Det vil sige, at hvis du har taget forkursus B, da du tog AIA-kurserne, så 
behøver du ikke at tage det igen, når du tager ADK- eller TVO-kurserne. 

Det betyder også, at den grundlæggende undervisning er pillet ud af alle de specialiserede kurser, 
som på den måde har fået skærpet det faglige indhold og er blevet mere målrettede. Indholdet på 
alle de specialiserede kurser, ajourføringskurset og det tværgående kursus i sikringsudstyr på IP-
netværk er blevet gennemgået og teknologisk opdateret. 

Alle kurserne afsluttes med en prøve for at sikre, at deltageren har opnået det rette niveau.

De opdaterede kurser gør det fortsat muligt for virksomheden at opfylde Forsikring og Pensions 
kravspecifikationer og blive registreret som ISO 9001certificeret virksomhed. 
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Hvor kan jeg læse mere?
Du finder alle alarm- og sikringskurserne på amukurs.dk, hvor der også er mere detaljerede 
beskrivelser af indholdet på de enkelte kurser.

På sikringsguiden.dk finder du kravspecifikationer til AIA, ADK og TVO. Det er også her du kan læse 
mere om, hvordan du registrerer din virksomhed.

Forkursus A - 1 dag
49667 A Sikringsanlæg - grundlæggende EL-teknik

Forkursus B - 1 dag
49667 B Sikringsanlæg - tværgående, Alarm- og sikring

49672 Alarm, sikring og overvågning – ajourføring
1 dag

49673 Sikringsanlæg - IP Teknik 
2 dage

49668 AIA 1 -
Installation og design af anlæg

8 dage
49676 TVO 1 -

TV-overvågning grundlæggende
4 dage

49674 ADK 1 -
Adgangskontrol installation

4 dage

49675 ADK 2 -
Adgangskontrol Bus- 
og IP-baserede anlæg

4 dage

49677 TVO 2 -
TV-overvågning Netværksbaseret

3 dage

49678 TVO -
TV-overvågning Projektering

3 dage

49669 AIA videregående -
Objekt- og perimeterovervågning

4 dage

49671 AIA 
projektering af installationer

3 dage

49670 AIA videregående - 
BUS- og IP-baserede anlæg

4 dage

Få overblik over den nye struktur

https://elogvvs.amukurs.dk/strukturside.aspx?CourseStructure_ExtendedID=2488
https://www.sikringsguiden.dk/certificering/kravspecifikationer/

