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BYG VIDERE PÅ DIN FAGLIGHED HOS TECHCOLLEGE. 

Uanset om det gælder lovpligtig genopfriskning, ventilation, fejl-
finding eller noget helt tredje inden for el, styring, energiteknik, 
automation, robotteknik og VVS, har vi et kursus netop til dig. 

Lad dig inspirere i dette katalog og find dit næste kursus på 
TECHCOLLEGE.

https://www.youtube.com/watch?v=Md6MschA-_4
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VIDENCENTER FOR AUTOMATION OG ROBOTTEKNOLOGI
På TECHCOLLEGE har vi en lang række kurser inden for automa-
tion og robotteknologi, der opkvalificerer dine kompetencer og 
sikrer dig til fremtidens arbejdsmarked.
Den fjerde industrielle revolution, Industri 4.0, skaber nye forret-
ningsmuligheder for danske virksomheder. Dette kræver parate 
virksomheder og medarbejdere med de rette kompetencer.

Vi tilbyder kurser på alle tekniske niveauer. Til operatøren, som 
skal betjene industrianlægget – til reparatøren, som skal udføre 
elektrisk og mekanisk vedligehold på anlægget – og til program-
møren og teknikeren, som skal opsætte og programmere robot-
ter og PLC-udstyr.

Vi leverer undervisning med det nyeste udstyr og velkvalificerede 
undervisere.

https://www.youtube.com/watch?v=Md6MschA-_4
https://www.youtube.com/watch?v=Md6MschA-_4
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FORDELAGTIGE DELTAGERVILKÅR OG TILSKUD TIL 
ARBEJDSGIVER
Hvis du er i job eller er selvstændig og har uddannelse til og med 
faglært niveau, er kursusprisen 126 kr. pr. dag, og din arbejds-
giver eller din virksomhed kan opnå VEU-godtgørelse 881 kr. pr. 
dag. Hvis du har mere end 120 km til skolen, kan du/din arbejds-
giver opnå tilskud til indlogering i Aalborg på 500 kr. pr. døgn og 
derudover tilskud til transport.

Hvis du har en kort videregående eller videregående uddannelse, 
kan du sagens deltage i kurserne, dog uden tilskud.

Læs mere om tilskudsmuligheder på techcollege.dk 

VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER
Udover det fastlagte kursusprogram for 2020, kan TECHCOLLEGE 
også tilbyde virksomhedstilpassede kurser, som målrettes den en-
kelte virksomheds behov for fagligt kursusindhold. 
Kontakt os gerne for nærmere aftale.

https://techcollege.dk/efteruddannelse/kurser/praktisk-information-og-tilskud/


5Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

PLC-TEKNIKER 
Bliv specialist inden for PLC-programmering, installering og 
styring.

20 dages uddannelse fordelt i perioden den 25.8 – 11.12.2020. 

PLC 1, Opbygning og installation. 
PLC 2, Sekventiel opbygning og netværk.
PLC 3, Programmering af PLC & regulering, opsætning.
PLC 4, Grundlæggende SCADA.
PLC 5, Regulering, indreguleringsmetoder og fejlfinding.

PLC 1, OPBYGNING OG INSTALLATION
Lær at montere, installere, idriftsætte og programmere mindre 
anlæg indeholdende industrielle PLC-styringer.

Den 25.8 – 27.8.2020
Den 24.11 – 26.11.2020

EL, STYRING, REGULERING, 
AUTOMATIK OG ROBOTTEKNIK

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-tekniker
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-systemer-opbygning-og-installation


PLC 2, SEKVENTIEL OPBYGNING OG NETVÆRK 
Lær at installere og programmere et sekventielt PLC-system samt 
idriftsætte industrielle netværk og bussystemer.  

Den 21.9 – 24.9.2020

PLC 3, PROGRAMMERING AF PLC & REGULERING: 
OPSÆTNING
Lær at programmere moduler og skalere indgangssignaler i en 
PLC samt opsætte regulatorer.

Den 19.10. – 23.10.2020

PLC 4, GRUNDLÆGGENDE SCADA
Lær at installere, programmere, idriftsætte og dokumentere et 
SCADA-system tilhørende et PLC-anlæg.
 
Den 17.11 – 19.11.2020  

PLC 5, REGULERING, INDREGULERINGSMETODER OG FEJL-
FINDING
Lær at opbygge reguleringssløjfer, idriftsætte aktuatorer og fejl-
finde på procesanlæg.

Den 7.12 – 11.12.2020
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https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-sekventiel-programmering-og-netvaerk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-3-programmering-af-plc-regulering-opsaetning
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-3-programmering-af-plc-regulering-opsaetning
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/plc-grundlaeggende-scada
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/regulering-indreguleringsmetoder-og-fejlfinding
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/regulering-indreguleringsmetoder-og-fejlfinding


7Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

MOTORREGULERING 1, FREKVENSOMFORMERE
Lær at installere asynkrone motorer i industrien og konfigurere 
frekvensomformere.

Den 27.10. – 28.10.2020

MOTORREGULERING 2, AVANCEREDE MOTORTYPER
Lær at installere synkronmotorer og idriftsætte servosystemer 
med motor, servodrev og controller. Lær desuden om gældende 
jf. Maskindirektivet. 

Den 1.12. – 2.12.2020

MASKINANLÆG, FEJLFINDING
Lær at fejlfinde på elektriske installationer og maskiner. For delta-
gere med el-teknisk baggrund.

Den 24.11 – 26.11.2020 

MASKINANLÆG, SIKKERHED, MASKINDIREKTIV
Lær at foretage risikovurdering af maskinanlæg samt følge sikker-
hedsbestemmelser for arbejde på automatiske anlæg.

Den 3.11 – 5.11.2020 

ELEKTRISK STØJ, EMC
Lær at reducere elektrisk støj i bygninger og på maskiner. Få 
kendskab til EMC-direktivet.

Den 6.10 – 7.10.2020

ROBOTTEKNIK 1, IDRIFTSÆTTELSE
Lær at foretage mindre programmerings- og omprogrammerings-
opgaver på robotter og lær at foretage fejlfinding og diagnosti-
cering.

Den 7.9 – 10.9.2020

ROBOTTEKNIK 2, AVANCERET
Lær at bruge og programmere avancerede teknologiske senso-
rer, lær om styringsformer samt opsætning af kommunikation 
mellem robot og produktionscelle.

Den 14.12 – 18.12.2020

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/motorregulering-frekvensomformere
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/motorregulering-avancerede-motortyper
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/maskinanlaeg-fejlfinding
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/maskinanlaeg-sikkerhed-maskindirektiv
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/elektrisk-stoj-emc
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/robotteknik-idriftsaettelse
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/robotteknik-for-el-faglige-avanceret


EL OG AUTOMATION 
I BYGNINGER
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9Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

IBI, FUNKTION OG MONTAGE 
Lær at kable og montere komponenter til en intelligent bygnings-
installation (IBI/IHC).  

Den 20.10 – 22.10.2020

CTS-ANLÆG, PROGRAMMERING OG FEJLFINDING
Lær at programmere og idriftsætte et CTS-anlæg under hensyn 
til gældende regler og normer.

Den 3.11 – 5.11.2020 

KNX-INSTALLATIONER, 
PROGRAMMERING & SYSTEMKENDSKAB
Få grundlæggende forståelse for intelligente installationer med 
KNX og lær at foretage en simpel programmering af en KNX-in-
stallation.

Den 26.10 – 29.10.2020

VERIFIKATION AF ELEKTRISKE INSTALLATIONER
Lær at foretage verifikation af en elektrisk installation jævnfør gæl-
dende lovgivning (bekendtgr.1082 og DS/HD 60364-6) vedrøren-
de eftersyn, afprøvning og rapportering. 

Den 10.11 – 11.11.2020

DIMENSIONERING, INDUSTRIINSTALLATIONER 
– TN-SYSTEMER 
Få kendskab til gældende lovgivning ved dimensionering af større 
elinstallationer. 

Den 20.10 – 22.10.2020

DIMENSIONERING, BOLIG/MINDRE ERHVERV 
– TT-SYSTEMER 
Lær at planlægge, dimensionere og udføre sikre elinstallationer i 
mindre installationer udført som TT-system jf. Installationsbekendt-
gørelsens bestemmelser.

Den 1.12 – 3.12.2020

TERMOGRAFERING
Lær at foretage termografiske undersøgelser og bruge termogra-
fering som et værktøj til at fejlfinde eller til systematisk vedligehol-
delse af elinstallationer.

Den 10.11 – 11.11.2020

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/ibi-funktion-og-montage
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/cts-anlaeg-programmering-og-fejlfinding
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/knx-installationer-programmering-systemkendsk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/knx-installationer-programmering-systemkendsk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/verifikation-af-elektriske-installationer
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/dimensionering-industriinstallationer-tn-systemer
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/dimensionering-industriinstallationer-tn-systemer
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/dimensionering-bolig-mindre-erhverv-tt-systemer
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/dimensionering-bolig-mindre-erhverv-tt-systemer
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-styring-regulering-automatik/termografering


EL-SIKKERHED 
OG LOVGIVNING

TECHCOLLEGE kommer gerne ud i 

virksomheden og holder kurser i sik-

kerhed og lovgivning. Kontakt os gerne 

for nærmere kursusplanlægning.

Vi dækker hele Danmark!
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11Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

EL-SIKKERHEDSLOVEN, RELEVANTE LOVE OG STANDARDER
Få introduktion til den nye el-sikkerhedslov samt bekendtgørelse 
om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer og 
tilhørende standarder. 

Den 9.9.2020
Den 28.10.2020
Den 9.12.2020

ARBEJDE PÅ ELLER NÆR SPÆNDING
– AJOURFØRING OG FØRSTEHJÆLP
Få opdateret kendskab til regler og retningslinjer i Bekendtgørel-
sen om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, 
bek. 1082 (Installationsbekendtgørelsen).
Kurset er både for dig, som ikke tidligere har deltaget i kurset, og 
for dig, som skal have den årlige lovpligtige genopfriskning.

Den 16.9.2020
Den 14.10.2020
Den 18.11.2020
Den 16.12.2020  

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/l-aus-og-ny-elsikkerhedslov/elsikkerhedsloven-relevante-love-og-standarder
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/l-aus-og-ny-elsikkerhedslov/arbejde-pa-eller-naer-spaending-ajourf-1-hjaelp
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/l-aus-og-ny-elsikkerhedslov/arbejde-pa-eller-naer-spaending-ajourf-1-hjaelp


SERVICE, FEJLFINDING 
OG VEDLIGEHOLDELSE 
AF MASKINANLÆG

12



13Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

AUTOMATIKREPARATØR 
Lær at servicere, fejlfinde og vedligeholde maskinanlæg (fejlfin-
ding trin 1-4).

Kurset er for smede, maskinoperatører, mekanikere m.fl., som er 
eller skal være beskæftiget i virksomhedens drifts/vedligeholdel-
ses afdeling.

Kursusforløbet er på i alt 40 dage, som er fordelt over en længere 
periode mellem den 28.9 – 18.12.2020.

FEJLFINDING, TRIN 1 - GRUNDLÆGGENDE ELLÆRE OG FEJL-
FINDING PÅ MASKINER  
Lær at udføre målinger af strøm, spænding og modstand på 
elektriske kredsløb samt at fejlfinde på automatiske anlæg.

Den 28.9 – 9.10.2020
Den 30.11 – 11.12.2020

FEJLFINDING, TRIN 2 - RELÆSTYRINGER, MOTOR, EL-PNEU-
MATIK
Lær at fejlfinde på automatiske maskiner/anlæg, der indeholder 
relæ- og motorstyring. Lær at opbygge og afprøve relæstyringer 
og fejlfinde på motorer. 

Den 19.10 – 30.10.2020 

FEJLFINDING, TRIN 3 – PLC-STYRING OG MONTAGE
Lær at anvende en PLC og dens logiske grundkoblinger til mindre 
styringsopgaver. Lær at montere, afprøve og idriftsætte en 
PLC-styring. 

Den 9.11 – 20.22.2020 

FEJLFINDING, TRIN 4 – PLC-STYRINGER OG IDRIFTSÆTNING 
Lær at idriftsætte en PLC-styring for et mindre automatisk anlæg, 
hvor der anvendes sekventielle styringer. Lær at udføre systema-
tisk fejlfinding.

Den 9.11 – 20.11.2020 

AUTOMATISKE ANLÆG, HYDRAULIK OG FEJLFINDING
Lær at opbygge, afprøve og indregulere hydrauliske styringer og 
lær at udføre fejlfinding på anlæg, der indeholder hydrauliske 
komponenter.

Den 14.12 – 18.12. 2020

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/automatikreparator
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-1
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-1
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-2
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-2
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-3
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/fejlfinding-trin-4
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/el-laere-fejlfinding-automatik-pa-maskiner/automatiske-anlaeg-1-3-hydraulik-og-fejlfinding


VVS, STYRING OG ENERGITEKNIK 
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15Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

FJERNVARMEANLÆG, CERTIFIKAT, MINDRE EJENDOMME 
Lær at udføre hovedeftersyn og service på fjernvarmeinstallatio-
ner ifølge FjR-ordningens generelle tekniske regler og bestemmel-
ser.

Den 17.8 – 25.8.2020
Den 19.10 – 27.10.2020

FJERNVARME, RECERTIFICERING – MINDRE EJENDOMME 
Få dit FjR-certifikat fornyet og bliv opdateret på Dansk Fjernvar-
mes aktuelle bestemmelser. Fornyelsen skal ske hvert 3. år. 

Den 2.9 – 4.9.2020

A-CERTIFIKAT, GAS 
Opnå A-certifikat til at opstarte og indregulere nye varmeprodu-
cerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 
135 kW j.f. Gasreglementet.

Den 10.9 – 1.10.2020
Den 5.10 – 26.10.2020

HÅRDLODNING AF KOBBER OG STÅL TIL DN13
Lær at forberede og hårdlodde tætte samlinger på kobber/stålrør 
som anvendes i køle-, luftkonditionerings- og varmepumpesyste-
mer op til DN13. 
Kurset i hårdlodning (eller tilsvarende kompetencer) er en forud-
sætning for at kunne deltage på kursus i Køleteknik, Kategori II, 
KMO-certifikat.

Den 1.10 – 2.10.2020

KØLETEKNIK, KATEGORI II, KMO-CERTIFIKAT
Få et personligt KMO-Certifikat.
Alle, som arbejder med at servicere køleanlæg og varmepumper, 
der indeholder 0-2,5 kg HFC-kølemiddel, skal være uddannede til 
dette og være i besiddelse af et personligt Kategori II-certifikat.

Den 5.10 – 16.10.2020

INSTALLATION AF BIOBRÆNDSEL
Lær at installere biobrændselsanlæg ud fra gældende byggelov-
givning, autorisationslovgivning samt plan- og brandlovgivning.

Den 10.11 – 12.11.2020.

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/fjernvarmeanlaeg-certifikat-mindre-ejendomme
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/fjernvarme-recertificering-mindre-ejendomme
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/a-certifikat-gas
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/hardlodning-af-kobber-og-stal-til-dn13
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/koleteknik-kategori-ii-kmo-certifikat
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/installation-af-biobraendsel


16 Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

VARMEPUMPER, INSTALLATION OG SERVICE
Lær at installere varmepumper efter gældende EU og national 
lovgivning samt at kommunikere med kunder om ibrugtagning 
og service.

Den 16.11 – 19.11.2020

SVEJSNING AF RØRSYSTEMER I PLAST, CERTIFIKAT
Lær at udføre plastsvejsning på rørsystemer ifølge DS/EN standar-
derne.

Den 17.8 – 28.8.2020

STYRINGSAUTOMATIK I VARMEFORDELENDE ENERGI-
ANLÆG
Lær at montere, indregulere og programmere reguleringsauto-
matikudstyr i varmefordelende energianlæg jf. autorisationslov-
givningen.

Den 7.9 – 11.9.2020

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/varmepumpeinstallation
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/svejsning-af-rorsystemer-i-plast
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/styringsautomatik-i-varmefordelende-energianlaeg
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/styringsautomatik-i-varmefordelende-energianlaeg


17Læs mere om kurserne på techcollege.dk 

MÅLETEKNIK OG TÆTHEDSPRØVNING AF VENTILATIONS-
KANAL
Lær at beregne målepunkter på kanalsystemer i ventilations-
anlæg samt at udføre og dokumentere tæthedsprøvning jf. 
gældende regler.

Den 26.8 – 28.8.2020

VENTILATIONSANLÆG, ENERGIOPTIMERING
Lær at energioptimere ventilationsanlæg, at vurdere udskiftning 
af komponenter samt optimering af pumper, varmeflader, gen-
vindingstyper mfl.

Den 14.12 – 15.12.2020

VEDLIGEHOLD AF VENTILATIONSANLÆG
Lær at tilstandsvurdere mekaniske komponenter som kilremme, 
lejer, aksler, ventilatorer og at udføre reparation og vedligeholdel-
se.

Den 2.11 – 4.11.2020

VENT TEKNIKER
Bliv certificeret VENT Tekniker jf. VENT-ordningen.

Den 31.8 – 4.9.2020 
Den 26.10 – 30.10.2020 
Den 23.11 – 26.11.2020

VENTILATIONSTEKNIK 

http://techcollege.dk
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/maleteknik-og-taethedsprovning-af-ventilationskanal
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/maleteknik-og-taethedsprovning-af-ventilationskanal
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/ventilationsanlaeg-energioptimering
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/vedligehold-af-ventilationsanlaeg
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/vvs-fjr-ordning-a-certifikat-kmo-certifikat-vent-ordning/certificeret-vent-tekniker


BLIK
Vælg frit mellem følgende kurser i perioden:

Den 23.3 – 15.5.2020
Den 5.10 – 20.11.2020

SKIFERDÆKNING AF TAGE OG FACADER
INDDÆKNINGER OG FALSNINGER
INDDÆKNING AF KARNAPPER
INDDÆKNING AF KVISTE
INDDÆKNING AF OVENLYSVINDUER
SKOTRENDER, MURKRONER OG SÅLBÆNKE
TAGRENDER, NEDLØB OG HÆTTER (BLIKTAGE)
TAGRENDER OG NEDLØB
UDLUFTNINGSHÆTTER
BLIK – BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER
BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, UDSMYKNING
BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER, INDDÆKNING

Læs mere om kurserne og tilmeld dig på techcollege.dk
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https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/skiferdaekning-af-tage-og-facader-42014
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/inddaekninger-og-falsninger-49041
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/inddaekning-af-karnapper-49041a
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/inddaekning-af-kviste-49041b
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/inddaekning-af-ovenlysvinduer-49041c
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/skotrender-murkroner-og-salbaenke-49041d
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/tagrender-nedlob-og-haetter-49042
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/tagrender-og-nedlob-49042a
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/udluftningshaetter-49042b
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/blik-bevaringsvaerdige-bygninger-49043
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/bevaringsvaerdige-bygninger-udsmykning-49043a
https://techcollege.dk/efteruddannelse/el-automatik-vvs-og-energi/blikkurser/bevaringsvaerdige-bygninger-inddaekning-49043b
http://techcollege.dk
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KONTAKT OG SUPPORT OM TILMELDING OG 
VEU-GODTGØRELSE

Berit Godsk Norre
Uddannelsessekretær
Telefon 72505244
bj@techcollege.dk

Gitte F. Rasmussen
Uddannelsessekretær
Telefon 72505271
gira@techcollege.dk

KONTAKT FOR MERE INFORMATION OM KURSERNE SAMT 
VIRKSOMHEDSTILPASSEDE KURSER 

Birgitte Boe
Uddannelseskonsulent
Telefon 25266249
bbm@techcollege.dk

http://techcollege.dk
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