Cursus NEN 3140 / 3840 / EN 50110 (H-NEN3140V)
Korte beschrijving
Medewerkers (van Siemens Nederland) die werkzaamheden uitvoeren aan laagspanningsinstallaties of daar technisch betrokken of
verantwoordelijk voor zijn.
Doelen
Na het volgen van deze opleiding heeft de deelnemer:
kennis van de globale inhoud van de normen en wetgeving ten behoeve van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties
Kennis van de elektrische gevarenbronnen
Kennis van procedures om veilig te kunnen werken
Kennis van voorschriften van Siemens Nederland t.a.v. het werken in elektrische installaties
Na het volgen van deze opleiding kan de deelnemer:
In de normen de voor hem relevante thema's opzoeken en interpreteren
De bevoegdheden van de personen benoemen die in het kader van het ARBO besluit een aanwijzing krijgen
De handelingen benoemen om een veilige werkplek te creëren en het doel ervan verklaren
De voorschriften van Siemens Nederland raadplegen en toepassen
Doelgroep
Medewerkers (van Siemens Nederland) die werkzaamheden uitvoeren aan laagspanningsinstallaties of daar technisch betrokken of
verantwoordelijk voor zijn.
Inhoud
In deze cursus worden de volgende onderwerpen behandeld:
ARBO wet
NEN 3140 en NEN 3840 t.a.v. plichten werknemer
Risico's van elektriciteit
Werkprocedures om aan of nabij installaties te werken
Regels voor het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
Siemens Nederland voorschriften en behandeling van aanwijzingsprocedures
Vereiste voorwaarden
Algemene kennis van de elektrotechniek en specifieke kennis van de installaties waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd.
Opmerking
Heb je al een STIPEL certificaat IVWV of VP NEN3140/3840 dan krijg je ontheffing van deze training binnen Siemens SI en Siemens DI.
Soort
Face-to-face-training
Duur
1 dag
Taal
nl
Prijs
590 EUR
In verband met COVID-19 hebben wij de opzet van de training aangepast. Om 1,5 meter te waarborgen is de groepsgrootte aangepast en
er zijn individuele opdrachten toegevoegd. Dit resulteert in een training met minder cursisten, meer afstand en met meer toegevoegde
waarde. Omdat de kosten gelijk zijn gebleven zijn we wel genoodzaakt om vanaf 1 januari 2021 de prijs van de training aan te passen. Wij
hopen op uw begrip.
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