Training
Gebouwbediening
Haal maximaal rendement uit
uw gebouwinstallatie
→ Trainingsdata en inschrijven

Wilt u uw klimaatinstallatie of die van uw klant beter kunnen bedienen
of bedieningstaken uitvoeren? Wilt u weten waar u informatie over de
werking en storingen van de klimaatinstallatie kunt opzoeken om deze
vervolgens zélf te kunnen afhandelen? Een beter werkklimaat kunnen
creëren en zo klachten voorkomen én energie en kosten besparen?
Dan is de Training Gebouwbediening precies wat voor u. Deze
training is bedoeld voor iedereen die in aanraking komt met een Priva
gebouwbeheersysteem: van facilitair manager, gebouwbeheerder en
technische dienst tot medewerker servicedienst, inbedrijfsteller en
storingsmonteur.
In begrijpelijke taal behandelen we in een dagdeel de werking en de
bedieningsmogelijkheden van de Priva Blue ID bedientools. We behandelen
onder meer tijdprogramma’s, instellingen van temperaturen en de gevolgen
hiervan en het energiezuinig gebruik van uw gebouw. We laten zien hoe dit
in de Priva Tools (TC Operator, web interface TC Manager en Touchpoint)
wordt gevisualiseerd. Daarna gaat u er zelf mee aan de slag zodat u de
volgende dag alles zelf kunt toepassen!

Na deze training weet u alles over:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Priva Blue ID hardware
Netwerkopbouw Priva Blue ID
Verbinding maken op basis van IP (ethernet)
Geoptimaliseerde tijdprogramma’s
Vakantieprogramma’s
Stooklijnen/Setpoints
PID-regelaars
Schakeltrappen
Storingen en gebeurtenissen (actueel/logboek)
Nieuwe waarde instellingen
Aanmaken van grafieken en instelbare grafieken voor beter inzicht
Verschillende gebruikersniveaus

Over de trainer
Arnout Janze ontwikkelt en verzorgt opleidingsprogramma’s
voor Coneco Groeiacademie, bijvoorbeeld op het gebied van
Modbus en NEN3140. Hij geeft les aan ROVC (opleiding Basis
Elektrotechniek) en ontwikkelt en verzorgt korte, praktische
maatwerktrainingen voor installateurs, facilitair managers,
conciërges en technisch medewerkers.

Deelnemers over de Training Gebouwbediening
Servicemonteur en inbedrijfsteller Patrick Jansen:
“Met de basis over de productlijn, opbouw van een project en omgaan met de software
in combinatie met de regelaar kon ik meteen zelf de inbedrijfstelling realiseren van een
project met zes luchtbehandelingskasten.”
Servicemonteur Edward Verploegen:
“Tijdens de training heb ik de basisbeginselen geleerd en de opbouw en mogelijkheden
van de regelaar. Ik snap nu de werking van de software die de luchtbehandelingskasten
aanstuurt. Vooral voor installateurs die ook service willen aanbieden, is de training echt
een aanrader.”

Arnout Janze over de training:
“De training is een mix van theorie en praktijk. Tijdens een korte presentatie
leer ik u hoe de Priva Blue ID bedientools zijn opgebouwd en werken.
Daarna open ik TC Operator en laat ik de verschillende onderwerpen zien.
Vervolgens gaat u zelf aan de slag met drie testopstellingen; u gaat aan de
hand van diverse opdrachten de Priva regelaars bedienen via TC Operator.
Zo raakt u vertrouwd met TC Operator Datzelfde doen we met TC Manager:
eerst een stukje theorie en dan het geleerde in de (test)praktijk brengen.
Na deze oefenronden hebt u voldoende kennis en inzicht om zonder uitleg
de testopstelling via Touchpoint te bedienen. Met deze training stoom
ik in een dagdeel facilitair managers, gebouwbeheerders, medewerkers
servicedienst, inbedrijfstellers en storingsmonteurs klaar voor de praktijk.”

Investering
De Training Gebouwbediening duurt een dagdeel (4 uur). De kosten
bedragen €199 per persoon. Bij 4 tot 6 deelnemers van één bedrijf
bedragen de kosten €699 per training. De bedragen zijn exclusief btw
en inclusief lunch indien op onze hoofdlocatie.

Locatie
De training vindt plaats op onze hoofdlocatie te Alblasserdam of op een
door u gewenste locatie (incompany training €0,48 per kilometer).

Meer informatie
Kijk hier voor actuele trainingsdata en schrijf u in. U kunt ook bellen
naar 078 641 38 77 of mailen.
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