.

א .סמואל בע"מ

סוכנים בלעדיים של מנעולי כספות
מתוצרת החברותSECURAM ● MAUER ● S&G :
יוני2016 ,

קורסים מקצועיים למנעולנים
מנעולי קומבינציה מכנים ואלקטרונים

שלום רב,
חברת א .סמואל בע"מ ,יבואנית ומפיצה בלעדית של מנעולי קומבינציה מכנים ואלקטרונים לכספות,
מתוצרת S&G, MAUER :ו  SECURAMבישראל ,מקיימת קורסים מקצועיים למנעולנים.
קורס טכנאי כספות שלב א':
הכרות עם מנעולי קומבינציה מכנים ואלקטרונים ( ,)S&G, LA GARDומנעולי מפתח
( )MAUER, FASבשוק הישראלי.
תכנית הקורס (נושאים עיקריים):
 תקנים בינלאומיים למנעולי כספות  – VDS, ULסקירה כללית.
 הכרות עם מנעול מכאני  S&Gסדרה  ,6700פרוק והרכבה.
" צד המנעול" . VD, VU,R.H, L.H
 תהליך "חיוג" .DIALING
 בחירה נכונה של מספרים והתייחסות לאזור אסור להבטחת פעולתו התקינה של המנעול.
 תהליך שינוי קומבינציה במנעולי קומבינציה עם מפתח לשינוי קומבינציה.
 תהליך התקנת מנעול קומבינציה מכני.
" נקודות מגע" ,מה הן ,איך למקם אותן? מה הן אומרות לנו?
 קביעת מספר גלגלים במנעול קומבינציה (ללא פרוק).
 חקירת ומציאת מיקומו של "גלגל פרפר" תקוע.
 פתיחת מנעול שהורכב כשהשגם לא במקומו.
 פתיחת מנעול כשהשגם שחוק וחופשי.
 פתיחת מנעול ללא חוגה ,במצב שהחוגה נתלשה במהלך ניסיון פריצה.
" נקודות שימון" ,טיפול אחזקה למנעול ובדיקת תקינותו.
 הכרות עם מנעולי קומבינציה סדרה ( 8500 )MPו .8400
 מנעולים "צוהלטיים" ,מנעולי מפתח סדרה  71111/3פרזידנט של חברת  MAUERואחרים.
 מנעולים אלקטרונים סדרה  ,6100תיאור כללי ,סדר החלפת סוללות וזיהוי תקלות.
 מנעולים אלקטרונים  SL525ו  ,SECURAMסקירה כללית.
 הכוונה בבחירת כלי עזר וכלי עבודה.
קורס טכנאי כספות שלב ב':
פתיחה מתוחכמת מקיפה וכוללת למנעולי כספות (מניפולציה).
תכנית הקורס:
הקורס יצייד את המשתתפים ביכולת "לפתוח" מנעולי קומבינציה לכספות ,מקבוצה 2
( )GROUP 2בעלי תקן  ,ULללא צורך בקידוח או בגרימת נזק מכל סוג שהוא .הקורס יאפשר
הבנה מלאה במנעולי קומבינציה מקבוצה  2ומקבוצה .)M.P( 1
כמו כן יסופקו טיפים וטכניקות חדשניות.
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המפגשים יתקיימו פעם בשבוע בשעות אחה"צ ,בין השעות .17.00 – 21.00
ניתן לקיים  2מפגשים מרוכזים בשעות הבוקר ,בין השעות 9.00 – 17.00
(במקרה זה תינתן  45דקות הפסקת צהרים)
במהלך הקורס תוגש שתיה חמה וקרה ,עם כיבוד קל.
מועדי הקורסים יקבעו בהתאם לכמות הנרשמים והעדפת החלופות המוצעות.
ההשתתפות בקורס שלב ב' מותנית בהשתתפות בקורס שלב א' .
הקורסים מיועדים לעוסקים בתחום בלבד ,אשר יתבקשו לענות על שאלון מקדים להתאמת
הרמה המקצועית.
מספר משתתפים מוגבל למקסימום  10משתתפים בקורס.

מנחה הקורס:
מנעולן בכיר מוסמך מטעם ארגון המנעולנים הבריטי ,בעל הסמכות לטכנאי כספות מטעם
הארגונים האמריקאים .ALOA ,SAVTA ,NSO
עבר השתלמויות מקצועיות במנעולים מכנים ומנעולים אלקטרונים לכספות ,כולל פתיחה מקצועית
של כספות ברמות גבוהות ,מטעם .S&G, SECURAM, LA GARD, KABA
בסיום הקורס יקבל כל משתתף:
 תעודת השתתפות.
 דיסק און קי ובו חומר עזר (חוברת מניפולציה).
פרטים נוספים והרשמה בטלפון.03-5177072 :
נשמח לראותכם,

בכבוד רב,
אחיטוב שיפמן ,מנכ"ל
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