Overzicht data

Contactpersoon

CERTIFICAAT GEKWALIFICEERD
TECHNICUS VOOR STOOKOLIEBRANDERS BRANDERTECHNICUS
Theorie & Praktijk (IWT – lokaal 006)

Start op 02/03/2020
Van 18.00 tot 22.00 u
Inschrijvingsformulier + fiche dossierrecht
te downloaden op www.vives.be/bijscholen
→ Industriële Wetenschappen en Technologie

en

faxen naar (056) 21 98 67
of kopiëren en terugsturen naar
VIVES studiegebied IWT
t.a.v. Sylvie Vanlandeghem
sylvie.vanlandeghem@vives.be
Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk
Inschrijvings-, annulerings- en betalingsvoorwaarden zijn terug te
vinden op de website

KMO-portefeuille
KMO's kunnen overheidssteun krijgen voor opleidingen bij VIVES.
Dat komt omdat VIVES door de Vlaamse overheid wordt erkend
als opleidingsverstrekker.
(niet van toepassing op het dossierrecht)
Meer info hierover vind je op www.kmo-portefeuille.be
Erkenningsnummer VIVES-ZUID: DV.O101992
Let wel: de steunaanvraag moet gebeuren binnen de veertien
dagen na de start van de opleiding.

Nog vragen? Aarzel niet om contact op te nemen met dhr. Stefaan
Carlier.
VIVES studiegebied IW&T
Tel : 056 26 41 20
Fax : 056 21 98 67
E-mail: stefaan.carlier@vives.be
Website: www.vives.be

Bekrachtiging
Certificaat onder toezicht en goedkeuring van de Vlaamse Overheid
– Departement Omgeving

Plan locatie VIVES (VHTI)

Wenst u voor de eerste maal een erkenning te
verwerven?
Is uw erkenning vervallen?

Wij nodigen u graag uit voor het behalen van
uw certificaat!
CERTIFICAAT GEKWALIFICEERD
TECHNICUS VOOR
STOOKOLIEBRANDERS BRANDERTECHNICUS
24 uren theorie & 46 uren praktijk
Start op 02/03/2020
Maximaal 20 inschrijvingen

VIVES studiegebied IWT
Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk
T (056) 26 41 20
F (056) 21 98 67

www.vives.be/bijscholen

CERTIFICAAT GEKWALIFICEERD TECHNICUS
VOOR STOOKOLIEBRANDERS BRANDERTECHNICUS
Inhoud
Stookinstallaties moeten ieder jaar een onderhoudsbeurt krijgen,
dit om te voldoen aan het besluit van de Vlaamse regering en de
richtlijn van het Europees parlement. De opleiding omvat 24 uren
theorie (op basis van de officiële syllabus van CEDICOL met
jaarlijkse update) + 46 uren praktijk. Dit certificaat is noodzakelijk
om zich als zelfstandige te kunnen vestigen.

Doelgroep
Zelfstandige installateurs
Grondige kennis elektriciteit is noodzakelijk.

Omvang
24 uren theorie en 46 uren praktijk

Data
02/03 - 09/03 - 16/03 - 23/03 - 30/03 - 20/04 - 22/04 - 27/04 29/04 - 04/05 - 06/05 - 11/05 - 13/05 - 18/05 - 25/05 - 27/05 03/06/2020 (ex)
Van 18.00 tot 22.00 uur

Kostprijs
€ 1.250
Retributiekosten worden door de overheid geïnd.

Programma

Inschrijfstrook (in DRUKLETTERS a.u.b.)

Elektrische onderdelen van de mazoutbrander

Naam: ………………………………………………….………..

•
•
•
•

Voornaam: ……………………………………….…..………….

De eenfasige brandermotor
De hoogspanningstransformator
Branderautomaat
Regelapparatuur

Geboorteplaats:…………………………………..…..…………

Weersafhankelijke regelingen en individuele en collectieve
regelingen

Geboortedatum:…………………………………………………
Straat + nummer:……………………………….………………
Postnummer + gemeente: ……………………………….……

De verbranding

Telefoonnummer: ………………………………………………

•

E-mailadres: ....……………...………..………………………………

•

Praktische oefeningen op rendementsbepaling en verbetering,
belangrijkheid en afhankelijkheid van de componenten
Wettelijke normen inzake CO2

De mechanische onderdelen van de mazoutbrander
•
•
•
•
•
•
•

De mazoutpomp, pompbegrippen
Drukverstuivingspomp, de drukregelaar
De toebehoren: mazouttank, mazoutfilter,
vulstop, verluchtingsstop, terugslagklep …
De verstuiver, de ventilator, de vlammenhaker
De stookketel technologie & types
Reinigen en onderhoud
De stookoliekachel

Praktische oefeningen en fout zoeken
•
•
•
•
•

Combinatie ketel, brander
Vorm vuurhaard
Bepalen sproeier, druk op verstuiver
Menging lucht, olie, invloed lucht, oliedruk
Primaire, secundaire lucht

Wetgeving. Studie van de wetten en besluiten op de
luchtverontreiniging veroorzaakt door oliestookinrichtingen
Bespreking van de documenten

Rijksregisternummer:……………………………………..……
FACTURATIEGEGEVENS: (volledig invullen a.u.b.)
BVBA
NV
VZW
Andere: ….………..…...
Naam bedrijf………………………………………..……....…..
Activiteit………………………………………………..………...
Functie ……………………………….……………….…………
Adres..…………………………………………………….……..
Tel & Fax ….………………………………………….…………
BTW Nummer …..……………………………………….……..
Handelsregister ….……………………………………..………
•

Ik schrijf me in voor certificaat gekwalificeerd technicus
voor stookoliebranders-brandertechnicus
 start op 02/03/2020

•

Factuur op te maken op naam :
 Bedrijf
of
 deelnemer



Ik maak gebruik van de KMO-Portefeuille

Fax naar (056) 21 98 67 of kopieer & stuur terug naar
VIVES studiegebied IWT
t.a.v. Sylvie Vanlandeghem
sylvie.vanlandeghem@vives.be
Doorniksesteenweg 145 - 8500 Kortrijk

