STORING ZOEKEN BASICS
Deze training wordt gegeven op basis van Top Control 6. De training 'Storing zoeken Basics' is
bedoeld voor onderhoudstechnici zonder vooropleiding in Priva apparatuur, die eenvoudige
storingen moeten kunnen vinden en deels oplossen.

Er is overlapping van onderwerpen in de trainingen Bediening in Top Control en Storing zoeken Basics. In
dit overzicht ziet u de verschillen/overeenkomsten.
Doel van de training
De training 'Storing zoeken Basics' is bedoeld voor onderhoudstechnici die bij hun werkzaamheden aan
veldapparatuur van bestaande projecten geconfronteerd worden met eenvoudige storingen, terwijl geen
gebruik mag worden gemaakt van TC Select.
Deelnemers kunnen eenvoudige storingen in veldapparatuur vinden door gebruik te maken van de
bedieningsoftware TC Vision, het Compri HX Touchscreen en/of TC WebDisplay.
Priva apparatuur - in deze training wordt de cursisten niet geleerd hardwarestoringen te verhelpen aan
Priva apparatuur.
Veldapparatuur - men leert wel een defecte meting te vervangen door een meting met dezelfde
eigenschappen, maar men kan geen wijziging aanbrengen aan de veldapparatuur (bijv. vervangen van
een meting door een ander model).
Vereisten
· Deelnemers hebben ervaring/kennis met klimaattechnische installaties (HVAC)
· Basiskennis van Meet- en Regeltechniek is een pré
· Deelnemers kunnen omgaan met programma's op basis van Microsoft Windows.
Inhoud
·
·
·
·
·
·
·

Hardware onderdelen van de regelcomputers
Kort overzicht van de belangrijkste Priva programma's\
Gebruik van TC Vision voor bediening en storing zoeken
Verbinding maken met het project (serieel)
Alarmen, meldingen bekijken en accepteren
Storing zoeken (methode, eigenschappen regelingen)
Testen van de I/O.

Attentie: in deze training wordt Priva Blue ID NIET behandeld.
Deelname
De training wordt ingepland op aanvraag en bij voldoende (minstens 4) deelnemers. De training vindt
plaats op locatie De Lier. 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 Algemene voorwaarden Priva
Trainingen Gebouwbeheer.

INTERESSE GEWEKT?

DUUR EN KOSTEN
Duur van training
1 dag van 9.00 tot 16.00 uur.
Prijs
€ 400,00 excl. B.T.W. De lunch is inbegrepen.

HEBT U VRAGEN?
Ik beantwoord ze graag!

Astrid Roosendaal
Training & Sales assistant

+31 174 53 3514

