BEDIENING IN TOP CONTROL 8
Deze training wordt gegeven op basis van Top Control 8. De training is bestemd voor personen die
Priva installaties moeten kunnen beheren en bedienen.
Traininglocatie: Kontich België

Doel van de training
Opmerking:
Wanneer het uw doelstelling is om uw eigen installatie te leren kennen, raden wij u aan, een training bij
uw installateur te volgen. Priva is niet op de hoogte van uw specifieke project.
De training stelt de deelnemer in staat om zelfstandig de Priva gebouwbeheerinstallatie te bedienen en
te beheren.

Tijdens de training wordt gewerkt met de volgende Top Control 8 applicaties:
Bedienen in TC Manager (grafische webserver in de Priva Blue ID regelaar) en TC Operator (PCapplicatie).
Historische gegevens aanmaken en verwerken met TC History.
Vereisten
Personen met een technische achtergrond, die kunnen omgaan met MS Windows. Daarnaast heeft men
basiskennis nodig van installatietechniek (HVAC), zodat men de installatieschema's kan lezen.
Inhoud
·
·
·
·
·
·
·

Uitleg over de Priva Blue ID hardware en software
De bediening van de Priva Blue ID onderstations via de PC
Uitleg over navigatie en visualisatie binnen TC Manager
Gebruikersbeheer
Bediening met de Priva Blue ID TouchPoint
Omgaan met alarmen en meldingen
Het opslaan van historische meetgegevens (TC History).

Attentie: in deze training wordt Compri HX NIET behandeld.
Deelname
De training wordt ingepland bij voldoende deelnemers. De training vindt plaats in Kontich. Wanneer u
wilt inschrijven, vult u het inschrijfformulier in, wij nemen contact met u op over de planning.
Wanneer u zich aanmeldt voor een training gaat u akkoord met de Voorwaarden Priva Trainingen
Gebouwbeheer.

INTERESSE GEWEKT?

DUUR EN KOSTEN
Duur van training
1 dag van 9.00 tot 16.00 uur.
De training wordt ingepland op aanvraag van minstens 2 deelnemers. De training vindt plaats in Kontich.
Prijs
€ 400,00 p.p. excl. B.T.W. De lunch is inbegrepen.

HEBT U VRAGEN?
Ik beantwoord ze graag!

Nele Vanderlinden
Account Manager

+32 3 460 37 70

