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Betreft: Opleidingen GE - 2016

Beste klant,
GE heeft het genoegen u volgende opleidingen aan te bieden:

Opleiding 1: Ontwerp en technologie van laagspanningsinstallaties
Deze dagopleiding heeft als doelgroep ontwerpers van laagspanningsinstallaties (zoals studieburelen,
projectingenieurs, technische diensten, onderhoudsdiensten, ...) en dient ter voorbereiding op de opleiding
Procera Plus. Opbouw, werking en beveiliging van de netten TN, TT en IT. Werking en instelling van
vermogenschakelaars a.h.v. uitschakelcurven in verschillende netten, selectiviteit, backupbeveiliging,
condensatorbatterijen, motoren, UPS, huishoudelijk versus industrieel.
Toepassen differentieelschakelaars i.v.m. personenbeveiliging, selectiviteit, bliksembeveiliging.
Toepassen van overspanningsbeveiliging klasse 1 en 2 in netten TN en TT
Wanneer: maandag 14 maart 2016 / maandag 10 oktober 2016

Opleiding 2: Procera Plus berekeningssoftware
Software voor het ontwerp en de berekening van volledige LS-installaties in overeenstemming met het
A.R.E.I. U ontvangt na deze dagopleiding gratis een permanente licentie van Procera Plus (richtprijs: €201 per
licentie)
U dient zelf een laptop mee te nemen, gelieve op voorhand te verwittigen indien u hierover niet beschikt.
Wanneer: woensdag 16 maart 2016 / woensdag 12 oktober 2016

Locatie:

GE Industrial Belgium (Vynckier)
Nieuwevaart 51
9000 Gent

Programma:
09:00-09:15
09:15-12:15
12:15-13:30
13:30-16:30

Ontvangst
Interactieve voorstelling
Lunch aangeboden door GE
Praktische oefeningen

Trainer: Yves Thomas – (firma GCV TEECO), 12 jaar opleidingsverantwoordelijke bij GE.
Vereiste voorkennis: algemene kennis van elektriciteitsleer en wisselstroom.
Prijs per opleiding: €121 incl. BTW / deelnemer

U ontvangt:
 Opleidingspakket
 Introductie van nieuwe beveiligingscomponenten GE
 Handleiding
 Gratis lunch
Inschrijving:



Stuur een e-mail met de datum van uw keuze naar TEECO@skynet.be
TEECO zal u na uw bestelling een factuur ter waarde van €121 incl. BTW opsturen.
(Yves Thomas : + 32 495 26 52 89)

Uw deelname wordt pas effectief na overmaking van €121 incl. BTW per deelnemer op:
Bankrekening:
Op naam van:
Met vermelding:

BE97 8601 0707 5349
TEECO GCV Stationsstraat 9 B-9850 Landegem BTW BE884 074 034
Naam + datum opleiding

Voorwaarden:
Minimaal aantal deelnemers per sessie: 8
Maximaal aantal deelnemers per sessie: 20
Bij het niet bereiken van het minimum aantal deelnemers of bij het overschrijden van het maximum
aantal, kunnen de opleidingsdata verplaatst worden en zal u vooraf ingelicht worden.

Dank voor uw interesse,

GE Industrial Solutions

TEECO GCV

