Kjeloperatør (trinn 1)

Kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under
ledelse av kjelpasser.

Kursinformasjon
For kjeloperatører som skal drifte større anlegg under ledelse av kjelpasser stiller regelverket krav til godkjent opplæring,
opparbeidelse av minimum 3 måneders relevant praksis og kjeloperartøreksamen med bestått resultat hos en akkreditert instans for
å få sertifikatet.
Kurset omfatter aktuelle temaer som angitt under, samt det gjennomføres gruppeoppgaver innenfor de forskjellige emnene:
Lover og forskrifter (regelverket)
Kjelanlegg, kjelkonstruksjoner og komponenter
Damp, kondensat og hetvann
Overvåkning, sikring, styring og funksjonsprøving ved kjelanlegg
Vannbehandling for damp- og hetvannsanlegg
Energitilførsel, forbrenning og virkningsgrad
Vedlikehold og kontroll
Skadeomfang og hyppighet
Rapportering, journalføring og dokumenthåndtering
Etter endt kurs skal du ha fått forståelse for faget som du kan anvende i videre opplæring og praktisk arbeid.

Pris og varighet
Eksamensvagift er inkludert i prisen.
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Kurspris: kr. 6.700. Eksamenavgift: kr. 3.175
Lunsj/hotellets dagpakke og eventuell overnatting kommer i tillegg og må bestilles separat av kursdeltaker på aktuelt kurssted.
14 dager før kursstart oversendes kurskompendium for gjennomlesing.
Kjelpasserkurs (trinn 2) og kjeloperatørkurs (trinn 1) gjennomføres undervisning på 4 virkedager med avsluttende skriftlig eksamen.
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Praktisk informasjon
Mer informasjon
Kurs og eksamen foregår på norsk. Praktisk informasjon om gjeldende regelverk, eksamensprosess etc. finnes her.
Vi samarbeider med Skåland Rør og Industrimontasje AS på gjennomføring av kurs for kjelpassere og kjeloperatører. Alle kurs kan
også gjennomføres bedriftsinternt og opplæringen kan tilpasses bedriftens behov. På forespørsel kan vi også gjennomføre kurs
arrangert av Kiwas kursavdeling. Dette gjøres f.eks. der vi ser at det blir interessekonflikt mellom kjelprodusenter/leverandører.

Eksamen
Etter fullført kurs gjennomføres eksamen med flervalgsoppgaver.

Sertifisering
Sertifikat utstedes av et akkreditert sertifiseringsorgan (blant annet gjennom Kiwa AS) etter godkjent eksamen og dokumentasjon av
nødvendig praksis.
Sertifikatene er gyldig i 5 år og må deretter re-sertifiseres etter bestemte regler.

Søknad om sertifisering/resertifisering
Søknadsskjema må fylles ut og signeres av kandidat og attesteres av arbeidsgiver. Relevant utdanning (eks. maskinist), kurs og
praksis må dokumenteres. For vurdering av søknaden er det viktig at aktuelle tidsrom (fra dato til dato) som kandidaten har praksis
med drift av kjeler fremkommer i søknaden, samt hvilken type utsyr kandidaten har relevant praksis på. Kopi av eventuelt tidligere
kjelpasserbevis legges ved søknad (selv om det er utgått). Digitalt foto legges også ved søknad. Søknad om sertifisering med
vedlegg sendes til: kjel.no@kiwa.com

Kurspåmelding
Kurspåmeldingen gjøres på denne siden ved å velge sted og dato, påmeldingen er bindende. Ved avbestilling belastes et gebyr på
20 % av kursavgift (minimum kr 500.) Ved avbestilling senere enn 14 dager før kursstart, belastes full avgift.
OBS! Det må sendes egen søknad om sertifisering.
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