
ABA Programmeringskursus i FX-systemet 
 

 

• Projektering af ABA-
AVA-ABV anlæg 
 

• Tilbudsgrundlag og 
projektgranskning 

 
• Assistance med 

idriftsætning og 
programmering 
 

• Projektstyring 
 

• Programmeringskursus 
ABA installatører 

 
• Brugerkursus for ABA 

anlægsejere  
 

• Serviceaftale 
 

• Servicekursus for ABA 
ABV-AVA teknikere 

 
• Programmeringskursus 

ABA installatører 
 

• Lydmåling for 
talevarsling med 
dokumentation efter DBI 
RL24 - 2011 

Kontakt 
Gunnar Clausens Vej 60 
8260 Viby J 
 
Tlf.: 86 15 11 88 
 
mail@an4.dk 
www.an4.dk 

 

Afholdes i:  
Århus / Viby J: Gunnar Clausen Vej 60 Viby J 

Målgruppe: 
Installatører og elektrikere der skal installere, udvide og servicere 
automatiske brandalarmeringsanlæg (ABA) samt forestå 
idriftsætning med sammenkoblinger jf. DBI RL 006 og logiske 
styringer. 

Forudsætninger: 
Kendskab til svagstrømsinstallationer og automatiske 
brandalarmeringsanlæg (ABA) 

Varighed: 
1 dag, kl. 08.30 – 16.00 (inkl. frokost) 

Kursusbeskrivelse: 
- Med udgangspunkt i FX-net software og FX-servicetool gennemgås 

oprettelsebasis system med de nødvendige opsætninger for stand-
alone og netværkssystemer. 

- Der gennemgås oprettelse af komponenter, detektorer, alarmtryk, i/o 
enheder og lydgivere på systemet, med de individuelle 
opsætningsmuligheder der er for de enkelte komponenter. 

- Med udgangspunkt i integration til andre systemer, gennemgås 
opsætning af signal behandling, alarmlagring, styringer og 
overvågning samt brugen af kontrolgrupper.  

- Med udgangspunkt i FX servicetool gennemgås hvilke muligheder 
der er for opdatering af software versioner på sløjfekort og MC kort, 
således at eksisterende installationer kan fungere sammen med ny 
hardware komponenter og ny detektor typer.  

- FX servicetool har også mange andre funktioner der kan anvendes 
både ved opstart af anlæg til fejlfinding samt til serviceformål. 
Softwaren gennemgås og funktionerne testes.  

- Kort berøring af software for Info-paneler, betjeningspaneler, MCO 
og MPO enheder. 

Kursusmateriale: 
Kursisten bedes medbringe PC samt den nødvendige dongle og 
programmeringskabel og licensfiler 
Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus. 

Kursusleder:  
Jeppe Tom Friis 

Kursuspris:  
Kr. 2.500,00 Pr. deltager, eksklusiv moms 
 
Tilmelding skal ske på jette@an4.dk med angivelse af firmanavn og 
navn på den eller de personer der skal deltage, samt hvilket kursus 
man ønsker at deltage i. 
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