Training Periodieke Inspecties, scope 1 en 2

De cursist leert periodieke inspecties te verrichten aan gastoestellen met een vermogen boven 100 kW volgens de
geldende Europese regelgeving. Na het behalen van het diploma Periodieke Inspecties voldoet de cursist aan de
eindtermen gesteld aan de Periodiek Inspecteur (PI) voor atmosferische- en ventilatorbranders, die worden genoemd in
de certificatieregeling voor het uitvoeren van onderhoud en inspectie.

Trainingsinformatie
De opleiding Periodieke Inspecties is bestemd voor medewerkers van energiebedrijven, installatie- en onderhoudsbedrijven, die
periodieke inspecties zullen gaan uitvoeren aan stookinstallaties.
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Praktische informatie
Inhoud
De cursus bestaat uit de onderdelen:
voorschriften en regelgeving,
het lezen van elektrische werkingschema’s met bijbehorende elektronicatoepassingen,
de inspectieprocedure gastoestellen en
het werken volgens NEN 3140.
De cursus is gericht op het verwerven van vaardigheden.

Toelatingseisen
U wordt toegelaten tot deze cursus als u in bezit bent van een van de volgende diploma’s/certificaten:
diploma Inspectie en advisering uit de MGT;
diploma managementtraject Installatie en verbruik MGT;
diploma ITGI-techniek;
bewijs te zijn geslaagd voor de MGT;
bewijs te zijn geslaagd voor de HGT;
een ander door de Examencommissie Installatietechniek van Kiwa Training gelijkwaardig geacht bewijsstuk.

Studieduur en belasting
De cursus omvat in totaal tien theoriedagen en drie praktijkdagen. De studiebelasting van deze cursus bedraagt, naast de lesdagen,
circa 10 uur per week. Ter voorbereiding op het praktijkexamen dient de cursist minimaal twee inspecties uit te voeren onder leiding
van een deskundige.

Docenten
De docenten zijn specialisten op het gebied van inspecties. Zij zijn werkzaam bij Kiwa of bij een ander bedrijf in het vakgebied.

Diploma
De cursus wordt afgesloten met een schriftelijk examen en een praktijkexamen. Kandidaten die hiervoor slagen ontvangen het
diploma ‘Training Periodieke Inspecties, scope 1 en 2').
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Datum en locaties
Periodieke Inspecties, scope 1 en 2 (Apeldoorn) 04 okt 2021
Datum: 04 okt 2021 - 04 okt 2021
+ 11 okt 2021 - 11 okt 2021
+ 25 okt 2021 - 25 okt 2021
+ 01 nov 2021 - 01 nov 2021
+ 01 nov 2021 - 01 nov 2021
+ 08 nov 2021 - 08 nov 2021
+ 08 nov 2021 - 08 nov 2021
+ 15 nov 2021 - 15 nov 2021
+ 15 nov 2021 - 15 nov 2021
+ 22 nov 2021 - 22 nov 2021
+ 22 nov 2021 - 22 nov 2021
+ 29 nov 2021 - 29 nov 2021
+ 06 dec 2021 - 06 dec 2021
+ 06 dec 2021 - 06 dec 2021
+ 13 dec 2021 - 13 dec 2021
+ 13 dec 2021 - 13 dec 2021
+ 03 jan 2022 - 03 jan 2022
+ 10 jan 2022 - 10 jan 2022
+ 10 jan 2022 - 10 jan 2022
+ 17 jan 2022 - 17 jan 2022
+ 31 jan 2022 - 31 jan 2022
Locatie: 7327 AC, Apeldoorn
Prijs: €5.353,00
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