ABV Basis kursus i installation
Afholdes i:
Roskilde, Industrivej 21,4000 Roskilde
Målgruppe:
Installatører og elektrikere
Forudsætninger:
Kendskab til stærk og svagstrømsinstallation

•

Projektering af ABAAVA-ABV anlæg

•

Tilbudsgrundlag og
projektgranskning

•

Assistance med
idriftsætning og
programmering

•

Projektstyring

•

Programmeringskursus
ABA installatører

•

Brugerkursus for ABA
anlægsejere

•

Serviceaftale

•

Servicekursus for ABA
ABV-AVA teknikere

•

Programmeringskursus
ABA installatører

•

Lydmåling for
talevarsling med
dokumentation efter DBI
RL24 - 2011

Varighed:
1 dag, kl. 08.30-15.30 (inkl. frokost)
Kursusbeskrivelse:
- Med udgangspunkt i DBI RL 27 og RL 006 samt Maskindirektivet
undervises kursisten i de krav og regler der gælder ved installation
af ABV- og Røgventilationsanlæg. Målet er, at installatører kan blive
kvalificerede til at udføre de forskelige typer anlæg, der dækker sig
under disse regelsæt.
- Vor erfaring er, at installatører, i stor udstrækning, ikke er klædt på til
de mange specifikke detaljer, der er ved installation af
brandsikringsanlæg.Vi tilbyder derfor et basiskursus i ABV, der
primært retter fokus på termisk ventilation, og de udfordringer der
ligger i at installere disse anlæg.
Kurset har følgende hovedpunkter:
- Formål med brandventilation - Termisk, Mekanisk,Hybrid
Trykdifferential m.m.Anlægstyper - Type 1 - 2- 3 - hvad er det ?
- Pricipperne bag brandventilation - afkast og tilluft vinduesplaceringer og hvad er effektive arealer?
- Krav til installationen - den praktiske udførelse
- Opbygning af ABV-T anlæg, detektering og aktivering
- Krav omkring overvågning af installerede enheder - maskindirektivet
- Dokumentation og CE mærkning af brandsikringsanlægget, hvad og
hvordan?
- Inspektion og godkendelse - hvad kræves der?
- Mekanisk brandventilation - principper og beregninger
- Elforsyning til termiske og mekaniske anlæg - forskelle i krav
- Røgventilation - begrebsforvirring
Kursusmateriale:
Der udleveres ringbind med kursusmateriale samt Miniguide
Kursusleder:
Jimmy Rasmussen

Kontakt
Gunnar Clausens Vej 60
8260 Viby J
Tlf.: 86 15 11 88
mail@an4.dk
www.an4.dk
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Kursuspris:
Kr. 2.500,- pr. deltager eksklusiv. moms
Tilmelding kan ske på jette@an4.dk med angivelse af firmanavn og
navn på den eller de personer der skal deltage, samt det kursus man
ønsker at deltage på.

