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4.

Waarom deelnemen
aan een CAME cursus?

grijp deze kans
De cursussen zijn helemaal
gratis. Ze duren zo’n 3 à 4 uur
(theorie en praktrijk) in functie
van het type cursus. Deze gaan
door in Lessen (B) en in Breda
(NL). Op aanvraag worden ze ook
lokaal bij onze partners elektro-
groothandelaars en verdelers
georganiseerd.

Omdat dit u de mogelijkheid geeft om de
CAME producten te leren kennen, wanneer u
automatisering, toegangscontrole, videofonie
of domotica in uw gamma opneemt.

Omdat u zo uw kennis over de nieuwe
producten en ontwikkelingen van CAME
kan bijschaven.

1. 3.

2.

Omdat het u zal helpen om uw installatie
volgens de regels van de kunst te installeren
conform de geldende normen en het
CAME imago.

Omdat u installatietechnieken zal bijleren,
en er een extra specialisatie en kwalificatie
bijkrijgt.



opleidings-
modules

A Basiscursus CAME gamma automatiseringssystemen 4u

B Technische cursus Automatiseringssystemen  
voor draai - en schuifhekken

4u

C1

C2

C3

Technische cursus Automatiseringssystemen voor 
garagepoorten (VER - EMEGA)

Technische cursus Automatiseringssystemen voor 
industriële poorten (CBX - H)

Technische cursus Automatiseringssystemen voor 
zonneschermen en rolluiken

4u

4u

4u

D Technische cursus Automatiseringssystemen voor 
automatische deuren (FLUO)

4u

E Technische cursus Toegangscontrole (CAME.IO) 4u

F Technische cursus Parkeerbeheer
(slagbomen en Parkare systemen)

4u

G Technische cursus: Came Connect 4u

I-1 Basiscursus Parlofonie - Videofonie - Domotica
- Productengamma
- Algemene info, termen en functies
- Technische tekeningen
- Welk systeem voor welke toepassing 
  (2 X1 draden - protocol XIP - IP)

4u

I-2 Vervolmakingscursus Parlofonie - Videofonie:  
X1 - XIP - LAN - IP systemen 
- Diepgaande studie over X1 - XIP - LAN - IP
- Complexe functies
- Afstand - Voedingen
- Basisprogrammatie op UW LAPTOP

4u

J-1 Vervolmakingscursus Domotica n° 1
- Kennismaking met CAME 3.0
- Comptabiliteit
- Structuur van het systeem
- Scenario’s
- Configuratie van een installatie

4u

J-2 Vervolmakingscursus Domotica n° 2
- Diepgaandere studie over CAME 3.0
- In - en uitgang modules
- Accessoires
- Complexe functies
- Programmatie

4u

J-3 Vervolmakingscursus Domotica n° 3
Programmatie (vervolg)

4u

K Vervolmakingscursus Camerabewaking 4u

Ref.

Ref.

Duur 

Duur 

Beschrijving

Beschrijving

automatisatie en toegangscontrole

Videofonie - CCTV - domotica
AANDACHT: 
Gelieve aandachtig
de deelnamevoorwaarden
op de volgende pagina
te lezen alvorens zich voor
de opleiding in te schrijven.
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De groep BPT is actief in domotica, video-
intercom en thermoregulatie en maakt sinds 
december 2011 deel uit van de CAME-groep.

Functionaliteit, design en geavanceerde 
technologie zijn de belangrijkste kenmerken. 
BPT biedt u ongeëvenaarde ondersteuning, 
vanaf het ontwerp tot de realisatie van uw 
installatieprojecten, deze opleiding hoort  
daar ook bij.

Videofoon- en domoticacursussen zijn bedoeld voor 
installateurs en studenten in het laatste jaar elektriciteit 
en elektronica en hun docenten. De basiscursus vereist 
geen voorkennis. Het is gericht op installateurs die onze 
systemen nog niet kennen.

De modules van de vervolmakingscursussen zijn bedoeld 
voor installateurs die zich willen specialiseren in de 
installatie en programmering van onze systemen.  
Elke deelnemer moet zijn eigen laptop meenemen.
De domotica-opleiding bestaat uit 3 modules van 4 uur. 
Alvorens de vervolmakingscursus te mogen bijwonen,  
moet u de voorgaande module hebben gevolgd. 
Deelnemers ontvangen een certificaat van deelname  
en wanneer u alle trainingsmodules heeft afgelegd, 
ontvangt u een kwalificatiecertificaat. Cursussen worden  
in beide talen (FR-NL) georganiseerd in Lessines.



Dienst na
verkoop

CAME OPLEIDING
NIEUWE FORMULE

Opleidingsonderwerpen
Basisopleiding :
• Eerste kennismaking met de CAME producten 
• CAME, uw partner bij uitstek 
• Voorstelling van het volledige CAME gamma

Specifieke opleiding per productgroep (modules) :
• Uitgebreide info over de productgroep
• Welk systeem kiezen voor welke toepassing 
• Aansluiting, programmering en uitleg over de functies  

van de bijhorende stuurprinten en modules 
• Aansluiting, programmering en uitleg over de fucties  

van de bijhorende bedienings- en veiligheidsaccessoires
• Demonstraties en praktische oefeningen

• Een heel jaar lang heeft u de 
mogelijkheid om opleidingen 
te volgen bij CAME, dankzij de 
gepersonaliseerde formules.

• Een nieuw aanbod van 
cursussen, gegeven door een 
ervaringsdeskundige.

De klantendienst  
van CAME BENELUX 
staat altijd voor u klaar.



AGENDA &
inschrijving

Hoe inschrijven :

opmerkingen

• De inschrijvingen worden volgens
inschrijvingsdatum behandeld. Om een
zo efficiënt mogelijke opleiding te kunnen
garanderen, is het aantal deelnemers per
sessie beperkt. Ook wanneer op de dag
van de opleiding niet meer dan 2 personen
aanwezig zijn, zal de cursus uitgesteld
worden.

• Daarom staan we er op dat de ingeschreven
personen stipt aanwezig zijn.

• Onze opleidingen zijn helemaal gratis. Tenzij
bij onaangekondigde afwezigheid, dan zal een
bedrag van €100 aangerekend worden.

Wanneer u in onze database voorkomt en u uw akkoord 
tot mailings doorgegeven heeft, zal u via mail een 
uitnodiging ontvangen.

U kan zich ook inschrijven via onze website  
www.came.be en daar het inschrijvingsformulier invullen.
U komt dan op een wachtlijst terecht, van zodra er 4 
inschrijvingen zijn voor de bepaalde module, gaat de cursus 
door. Er wordt dan een datum voorgesteld en na antwoord 
van de 4 ingeschrevenen, bevestigd.

Indien u 10 dagen voor de opleidingsdatum nog geen 
inschrijvingsbevestiging heeft ontvangen, vragen wij u
contact op te nemen met het marketingteam via  
info@came.be of telefonisch op +32(0)68 33 30 14.

alle cursussen gaan door
in de namiddag

13h00 Onthaal 
13h15 Begin van de opleiding
15h00 Koffiepauze
15h30 Vervolg van de opleiding
17h00 Vragen en antwoorden



plan uw
opleiding

Iedere deelnemer ontvangt het nodige 
materiaal om efficiënt te kunnen werken. 

Iedere deelnemer ontvangt een 
deelnamecertificaat.

Surf naar www.came.be
en schrijf u in voor de gewenste 
opleidingsmodules.



CAME.COM

CAME S.p.A.
is gecertificeerd voor kwaliteits-, milieu- en
veiligheidsmanagement volgens de normen:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

CAME BENELUX
Zoning Ouest, 7
7860 Lessines
Tél. + 32 (0) 68 33 30 14
info@came.be
www.came.be
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