#060090

#ELEKTRICITEIT EN AIRCO

VEILIGHEID BIJ SCHAKELEN VAN HOOGSPANNINGSINSTALLATIES

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 435,60 incl. BTW

HOE PROFESSIONEEL OMGAAN MET ALLE RISICO'S

I.S.M.

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
U kent de gevaren van hoogspanning en de werking van een hoogspanningsinstallatie.
U kent de prodecures noodzakelijk voor het verrichten van deze handelingen.

Omschrijving
In ieder bedrijf waar één of meerdere hoogspanningscabines staan, kan het voorkomen dat deze installatie geheel of gedeeltelijk uitvalt of uitgeschakeld moet
worden. Naderhand moet dan ook de hoogspanning weer op een veilige manier ingeschakeld worden.
Deze twee zaken zijn echter niet zonder risico en de gevolgen kunnen zeer groot zijn, zowel op menselijk als op materieel vlak.
De wet voorziet daarom dat wie deze taken uitvoert voldoende opgeleid en bevoegd moet zijn in deze materie. Dat is dan ook de reden dat wij deze noodzakelijke
opleiding aanbieden.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
bedrijfselektriciens, elektrisch installateurs, technisch verantwoordelijken

Voorkennis
Deelnemers dienen BA5 gevolgd te hebben.

PROGRAMMA
Risico's elektrische energie, in het bijzonder het schakelen op hoogspanning
Wettelijke verbodsbepalingen:
ARAB
AREI
installatiematerieel
beveiligingstechnieken
Schakelprocedures en foutschema's:
de vitale vijf
Toepassingen op zowel eenvoudige als complexe installaties, zowel wat betreft uitschakelen als inschakelen:
collectieve beschermingsmiddelen
individuele beschermingsmiddelen
waarschuwing/opleiding
wetgeving en normen

We beschikken over een Hoogspanningscabine op laagstroom zodat we met de cursisten effectief kunnen schakelen.

PRAKTISCH
Deze opleiding wordt georganiseerd door onze partner SBM, cvba Skilliant.
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2 sessie(s) vanaf dinsdag 03/05/2022 - Nevele

Lesdata voor Nevele vanaf dinsdag 03/05/2022
Datum

Startuur

Einduur

dinsdag 03/05/2022

09:00

12:00

dinsdag 03/05/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Deba

T: 078/353 653

Moorstraat 24

F: 050/403061

9850 Nevele

Sofie@syntrawest.be

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

ANDERE MOGELIJKE LOCATIES:

Lesdata voor Kortrijk vanaf woensdag 18/05/2022
Datum

Startuur

Einduur

woensdag 18/05/2022

19:00

22:00

woensdag 25/05/2022

19:00

22:00

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.

Lesdata voor Kortrijk vanaf donderdag 17/03/2022
Datum

Startuur

Einduur

donderdag 17/03/2022

09:00

12:00

donderdag 17/03/2022

13:00

16:00

Locatie

Contact

Syntra West Kortrijk

T: 078/353 653

Doorniksesteenweg 220

Sofie@syntrawest.be

8500 Kortrijk

Data onder voorbehoud van eventuele wijzigingen.
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