C u rs u s in s p e c tie
E le k tris c h e in s ta lla tie s
NEN 3140 / NEN 1010

Doel
Nieuwe installaties moeten volgens de NEN
1010 voor ingebruikname geïnspecteerd
worden. Voor bestaande installaties staan de
periodieke inspecties voorgeschreven in de
NEN 3140. In deze praktijkgerichte cursus
leert u op de juiste wijze te meten,
inspecteren en rapporteren van
elektrotechnische installaties.
Deze cursus omvat niet het SCIOS traject.
Verzekeringsmaatschappijen kunnen bij
bedrijfsinstallaties aanvullende eisen stellen
aan inspecteurs in de vorm van een
verplichte een SCIOS certificering. Check te
allen tijde of de inspectie volgens NEN
1010/NEN 3140 voldoende is.

voldoende
instructie en
aantoonbaarheid.
Certificaat
Na afloop van de
training wordt een
certificaat
uitgereikt.
Deelnemers
Maximaal 12.
Locatie
De cursus keurmeester elektrische
installaties NEN 3140 / NEN 1010 wordt
verzorgd in Amsterdam, Drachten,

Doelgroep
Iedereen die installaties moet meten en
inspecteren volgens de NEN1010 en de NEN
3140 Minimaal een LTS of MTS-E
vooropleiding, enige praktische ervaring en
enige kennis van de NEN 1010 is wel vereist.
Cursusduur
1 dag
Inhoud van de cursus
In de cursus worden onder andere de
volgende onderwerpen behandeld:
ü Visuele inspectie installatie
ü Metingen
ü Bestaande en nieuwe installaties
ü Welke metingen uitvoeren
ü Meten en testen aardlekschakelaars
ü De waarde van metingen
interpreteren op basis van deel 6 NEN
1010 en de NEN 3140
ü Rapporteren gegevens
Resultaat
Hiermee voldoen werkgever en deelnemers
aan de door de Arbowet en de
Arbeidsinspectie gestelde eisen van

Eindhoven, Hengelo, Lexmond, Rotterdam
en Zwolle.
Investering
1 cursist: € 295,2 t/m 3 cursisten: € 285,4 t/m 5 cursisten: € 275,6 en meer cursisten: € 265,Genoemde prijzen zijn per cursist, exclusief
BTW, inclusief lunch en certificaat.
In-company
Een in-company cursus scheelt reisuren en
kan volledig op uw organisatie en
elektrotechnische werkzaamheden worden
afgestemd.
Interesse? Vraag ons om nadere
informatie!
Inschrijven & Actuele Cursusplanning
:
www.ingeniumbedrijfsadvies.nl
*
info@ingeniumbedrijfsadvies.nl
Ingenium B.V.
(
088-2450000

