Installatietechniek W-installaties voor niet-technici
Inleiding
Deze cursus is bedoeld om meer inzicht te krijgen in gebouwgebonden W-installaties en het daarbij
behorende onderhoudsproces. Met deze kennis kunt u sturing geven aan het onderhoudsproces en
de uit te voeren onderhoudsactiviteiten.
Onderwerpen
• Installaties en onderhoud;
• Warmteopwekking;
• Koude-opwekking;
• Warmte en koude distributie en afgifte systemen;
• Tapwater voorzieningen;
• Afvoersystemen en sanitaire voorzieningen;
• Luchtbehandeling installaties;
• Regeltechnische installaties;
• Bijzondere W-installaties.
Resultaat
Na het volgen van deze cursus hebt u kennis van de globale werking en het herkennen van veel
toegepaste W-installaties en veel voorkomende gebreken. En hebt u inzicht gekregen in de redenen
van het toepassen van installaties en de toepassing van duurzame technieken.
Voor wie
Deze cursus is bedoeld voor personen met een bouwkundige of facilitaire achtergrond die in hun
dagelijkse werkzaamheden vaak met gebouwgebonden W-installaties te maken hebben. Na afloop
van deze cursus ontvangt u een certificaat. Indien u behoefte hebt aan meer verdieping over Einstallaties, kunt u de cursus Installatietechniek E-installaties voor niet-technici volgen.
Tijdsduur
4 dagdelen van 13.30 – 17.00 uur.
Lesmateriaal
Het lesmateriaal bestaat uit een hand-out van de presentatie en een naslagwerk van de behandelde
installaties in de vorm van ‘infobladen’. Op deze ‘infobladen’ staan alle relevante kenmerken/
eigenschappen, voor- en nadelen en aandachtspunten van de betreffende installatie overzichtelijk
opgesomd.
Locatie
De cursus wordt gegeven op kantoor bij WHC: Europalaan 12C te ‘s-Hertogenbosch. Doorgang kan
alleen plaatsvinden bij een minimale deelname van 2 personen. Op verzoek is het ook mogelijk de
workshop in-company te verzorgen. Hierbij geldt een minimale deelname van 4 personen.
Kosten
Deelname aan deze cursus bedraagt € 990,- p.p. exclusief BTW.
Bij niet tijdig afmelden (minimaal 2 weken van tevoren) zijn wij genoodzaakt de kosten in rekening te
brengen.
Deelname
Voor aanmelding kunt u ons mailen (info@whc-consultancy.nl) of bellen (073 – 6412722).
Alle informatie over data en tijden staat vermeld op onze website www.whc-consultancy.nl.

