Cursus NEN 3140 Inspectie van machines en werktuigen

Cursus NEN 3140 Inspectie van
machines en werktuigen
NEN 3140 is een van de Nederlandse normen voor veilig werken in de elektrotechniek. Als
jij elektrisch handgereedschap, maar ook complexere elektrische 1- en 3-fasewerktuigen
en -machines periodiek moet inspecteren volgens de NEN 3140, is deze 2-daagse training
ideaal voor jou. Na 2 dagen ben je in staat om elektrische machines te inspecteren.
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Advies nodig? 035 – 76 05 112

Programma
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
>>

Wettelijke basis

>>

Noodzakelijke normen

>>

Eisen aan de vaardigheden van de inspecteur

>>

Algemene eisen

>>

Visuele inspectie

>>

Metingen en beproevingen

>>

Rapportage

