Beheerder Brandmeldinstallatie [speciale cursus] (BT-BBMI-TL)
Objectives
Na het volgen van deze cursus beschiken de deelnemers over alle noodzakelijke theoretische kennis. De deelnemers die de tweede dag
volgen hebben tevens een praktische ervaring opgedaan om hiermee de rol van Beheerder Brandmeldinstallatie, zoals vastgelegd in de
Nederlandse norm NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties, te vervullen.
De deelnemer kent:
de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie
de opbouw en componenten van de brandmeldinstallatie
de inhoudt van de NEN2654-1
gegevens in het logboek registreren en rapporteren
De deelnemers die dag 1 en dag 2 hebben gevolgd kunnen naast bovenstaande:
periodieke controles uitvoeren
1e lijns preventief- en correctief onderhoud verrichten
gegevens in het logboek registreren en rapporteren
Target Group
Speciale cursus gedeeltelijk op locatie van de opdrachtgever met een cursusduur van 1 (theorie)dag voor maximaa12 deelnemers. Maximaal 4
deelnemers volgen zonder extra kosten de tweede (praktijk en examen) cursusdag in Zoetermeer.
Bedoeld voor personen die beheerder gaan worden en/of te maken hebben met de bediening van Siemens brandmeldinstallatie Sinteso,
Algorex, Cerberus Pro en FC10-xx. De deelnemers die geslaagd zijn voor het examen kunnen hierna de functie Beheerder Brandmeldinstallatie
vervullen. (Zie ook opmerking).
Content
Onderwerpen in de cursus:
basis brandwetgeving
de NEN 2654-1 met betrekking tot de taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie.
de brandmeldcentrale (opbouw, meldingverwerking en bedienen)
de brandmelders
taken van de Beheerder Brandmeldinstallatie, zoals periodieke controle, preventief onderhoud, lokaliseren van storingen en bediening
centrale
Prerequisites
Algemene (technische) kennis op LBO-niveau.
Note
Opmerking: (theorie)dag maximaal 12 deelnemers. Maximaal 4 deelnemers volgen zonder extra kosten de 2e trainingsdag (praktijk en examen)
in Zoetermeer. Extra personen die deelnemen aan de 2e dag betalen EUR 220,-- p.p.
Examen: Op de tweede cursusdag wordt een schriftelijk examen afgenomen, onder auspiciën van het Nederlands Bureau Brandweer-examens.
Tot het examen behoren zeven opdrachten, die in de periode tussen de tweebijeenkomsten aan de eigen brandmeldinstallatie moeten worden
uitgevoerd. Deelname aan het schriftelijk examen is alleen mogelijk als uitwerkingen van deze opdrachten vóór de tweede bijeenkomst zijn
ingeleverd.
Opdrachtgever dient voor deze cursus het lokaal, lunch en koffie ter beschikking te stellen. In deze ruimte dient een werkende beamer
aanwezig te zijn.
Neem voor deze cursus contact op met Training support office 070 333 3900.
Deze cursus heeft een vaste cursusprijs van EUR 2760,- voor maximaal 12 personen.
Type
Face-to-face training
Duration
1 day
Language
nl
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