Over B&A Services
B&A Services is technisch specialist op
het gebied van noodstroomsystemen.
Al vele jaren hebben onze service engineers ervaring
met ontwerp, installatie, onderhoud en in bedrijf
stellen van noodstroomaggregaten en no-breaks.
Naast onderhoud en verhuur van
noodstroomsystemen organiseert B&A Services
praktijkgerichte cursussen in het kader
van het veiligstellen van de beschikbaarheid
van elektrische energie.
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Veel bedrijven en organisaties zijn afhankelijk van hun noodstroomvoorziening in het geval dat het net uitvalt. Om te kunnen vertrouwen op uw
noodstroomvoorziening is regelmatig onderhoud en kennis noodzakelijk,
waardoor de beschikbaarheid aan elektrische energie wordt veiliggesteld.
B&A Services heeft een basiscursus ontwikkeld op het gebied van noodstroomaggregaten en no-breaks.
Doelstelling van de cursus
Kennisvergroting van noodstroomsystemen, zodat de gebruiker zelf
in staat is om:
• Het noodaggregaat of de no-break te bedienen
• Dagelijks onderhoud te plegen
• Een diagnose van een storing te stellen, waardoor problemen
via telefonische instructies van de servicemonteur kunnen worden
verholpen.
Inhoud van de cursus
Tijdens de cursus worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
• De noodzaak van noodstroomsystemen
• De wettelijke kaders
• Anatomie van het NSA
• Remote monitoring
• Soorten statische no-breaks, kenmerken en eigenschappen
• Dagelijks onderhoud door de gebruiker
• Periodiek onderhoud
Cursusduur
De cursus Noodstroomsystemen duurt twee dagdelen.

Start en locatie
Deelnemers kunnen zich inschrijven voor een standaard training, die wordt
gehouden op een aantal locaties in Nederland of in de cursusruimte bij
B&A Services in Houten.
In-company
Ook is het mogelijk een maatwerkcursus in-company samen te stellen.
De inhoud, de duur en de locatie wordt in overleg vastgesteld. Bij een
in-companycursus kan uw eigen noodsysteem functioneren als voorbeeld,
waarbij het ontwerp, de uitvoering en de werking van uw installatie centraal
staan.
Cursusgeld
Het cursusgeld bedraagt e 395,00 exclusief BTW per deelnemer.
Deze prijs is inclusief lesmateriaal, certificaat van deelname, koffie/thee
en een maaltijd. B&A Services verleend aan haar vaste relaties een korting
op het cursusgeld.

