Käyttöönottotarkastusten mittaukset
Tuotenumero: 421102
480,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
300,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Kurssilla käydään läpi käyttöönottotarkastuksiin liittyvät perusteet, vaatimukset,
mittaukset ja käytännön toimenpiteet. Lisäksi kurssilla painotetaan mittauksiin
liittyvää työturvallisuutta. Myös tarvittavan dokumentaation laatimista harjoitellaan.
Osallistujilta ei edellytetä aiempaa kokemusta käyttöönottotarkastuksien
suorittamisesta, mutta se mahdollistaa syvällisemmän mittausharjoittelun.

HUOM!
Osallistujille suositellaan omien mittalaitteiden (ja tarvittaessa
käyttöohjeen) mukaan ottamista, jolloin mittausharjoitukset ovat
mahdollisimman tehokkaita
Kurssin hinta vuonna 2019 on
495,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
jäsenhinta

310,00 € (+ alv 24%)

Hyödyt
Koulutuksen jälkeen osallistuja hallitsee käyttöönottotarkastuksiin liittyvät toimenpiteet mittauksineen ja tuntee niitä
koskevan lainsäädännön, sekä osaa toimia niiden mukaisesti.

Sisältö
8.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
8.30 Voimassaolevat määräykset käyttöönottotarkastuksesta
Standardin sisältö
SFS 6000, osa 61.2, aistinvarainen tarkastus
SFS 6000, osa 61.3, jatkuvuusmittaukset
SFS 6000, osa 61.3, eristystilamittaukset
SFS 6000, osa 61.3, syötön automaattisen poiskytkennän toiminnan testaus ja vikavirtasuojakytkimien koestus
SFS 6000, osa 61.3, napaisuus, jännitelujuus, toiminta
SFS 6000 muut vaatimukset
EMC-direktiivin vaatimukset
11.30 Lounas
12.15 Mittausharjoitukset
14.00 Kahvi
14.20 Mittausharjoitukset jatkuvat
15.15 Mittauspöytäkirjan täyttö
15.45 Kertaus, yhteenveto päivästä, palautekeskustelu

Hinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia
jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.
Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Paikka&Aika
Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, 1 krs, 02600 Espoo

Kouluttajat
Jenna Kauppila ja Timo Ylinen Sähköinfo Oy:stä.

Lisätietoja
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit
ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja Timo Ylinen, timo.ylinen@sahkoinfo.fi

PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää.
Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.

Kenelle
Kurssi on tarkoitettu käyttöönottotarkastuksia – erityisesti mittauksia – suorittaville sähköasentajille, työnjohtajille ja
näiden töiden opetustehtävissä oleville henkilöille.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,38 (asteikko 1-4) ja vastanneista 88% arvioi saaneensa uutta tietoa
kurssilta. (4/2015)

Kurssipalautteita:
"Tästä sai kokonaisuuden käyttöönottoon tarvittavaan työhön"2/2015
"Kiinnostavaa oli suojajohtimien jatkuvuuden mittaus ja eristystilan mittaus" 11/2014
"Erittäin hyödyllinen kurssi näin uran alussa" 11/2014
”Kokonaisuudessaan hyvä kurssi. Sopivasti vanhan kertausta ja uutta asiaa/vinkkejä” 03/2014
”Tällä kurssilla tiedot ja taidot parani huomattavasti!” 03/2014
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

