

Training Storing zoeken Advanced
Dit is de 2e dag van de training Storing zoeken voor onderhoudstechnici zonder
vooropleiding in Priva apparatuur. De training Storing zoeken Advanced is bedoeld voor
technici die kleine wijzigingen in een project mogen aanbrengen.
Traininglocatie: Kontich België

Doel van de training
De training Storing zoeken Advanced leert deelnemers storingen in veldapparatuur te vinden.
Veldapparatuur – men leert een wijziging aan te brengen aan de veldapparatuur (bijv. vervangen van een
meting door een ander model) en het project hierop aan te passen.
Wat niet wordt geleerd: in deze training wordt géén aandacht besteed aan items als datanet en
configureren. De deelnemers kunnen na deze training géén wijzigingen of aanpassingen in het project
aanbrengen, behalve waar nodig voor vervangen van apparatuur.
Vereisten
Deelnemers hebben de training ‘Storing zoeken Basics’ met goed gevolg doorlopen. Randvoorwaarden
– deelnemers moeten bij diepergaande storingen actief ondersteund worden door eencollega die Priva
Certified Engineer is, bijvoorbeeld bij zaken als:
·
·
·
·
·
·

Updaten van programmatuur
Diepergaande problemen bij storingen
Inregelen van regelingen
Wijzigen van projecten
Instellen van I/O
enz.

Inhoud
· Bedienen met TC Engineer
· Archiveren en in bedrijf stellen
· Storing zoeken met TC Engineer
· Veldapparatuur vervangen door afwijkend type en I/O instelling aanpassen
· Vervangen defect I/O module> Vervangen batterijen.
Deelname
De training wordt ingepland op aanvraag van minstens 2 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

