Quercus

Quercus Technical Services is al ruim 25 jaar de
specialist in elektro- en energietechniek. Naast
openbare verlich�ng, kunt u ook bij ons terecht voor
hoogwaardige elektrotechnische trainingen, inspec�es
en vakkundig advies op het gebied van:

gericht op de BEI en NEN 3140
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• Laagspanning: NEN 1010 en NEN 3140
• Hoogspanning:
NEN 3840 en NEN-EN-IEC 61936-1
400/5A
• Explosieveiligheid: ATEX, CompEx en IECEx 05
• Project- en
asset management en commissioning
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038 452 99 91
info@qts.nl
www.qts.nl
Quercus Technical Services
Baileystraat 3, 8013 RV Zwolle
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Quercus Technical Services B.V.

4x

de opleider in elektro- en
energietechniek
maatwerktrainingen
docenten uit de prak�jk

UERCUS

TRAINING
OPENBARE
VERLICHTING

Training openbare verlich�ng
Het vakgebied openbare verlich�ng is volop in
beweging. Quercus speelt daarop in door als enige
opleider in Nederland maatwerktrainingen over
openbare verlich�ng te bieden.

De trainingen zijn gericht op de veiligheidsprocedures
in de BEI (Bedrijfsvoering Elektrische Installa�es) en
geschikt voor de aannemerij, netbeheerders, gemeenten en specialisten. De minimale opleidingseis is een
VOP-aanwijzing.

NEN 3140

Daarnaast hebben we voor het bovengrondse deel, de
NEN 3140 opleidingen vanaf VOP-LS niveau.

Inhoud training

• Basismontage voor een a�akmof
• Inzicht in diverse aanslui�echnieken
• Inzicht in ontsteking, techniek en werking van
temperatuur-frequency meters
• Basismontage voor een aansluitkast
• Werking van LED-verlich�ng
• Ov-verdeelkast aansluiten
• Alle ins en outs over ac�eve dimbaarheid

Maatwerk

Quercus kan de training Openbare Verlich�ng voor u
op maat maken of uitbreiden met een van onze
andere trainingen.

BEI

BEI gaat om veilig werken met hoog-, midden- of
laagspanning, voor zowel onderhoud of aanleggen van
nieuwe systemen. Ook wanneer een monteur niet in
dienst is van de netbeheerder, maar wel werkzaamheden uitvoert aan systemen moet hij in bezit zijn van
een BEI-cer�ﬁcaat die van toepassing is op de
spanning waarmee de monteur in aanraking kan
komen. Met een cer�ﬁcaat kan aangetoond worden
wie welke werkzaamheden mag uitvoeren.

BLEI

De gezamenlijke partners in de Branchesamenwerking
Leermiddelen en Examenproducten Infratechniek
(BLEI) en de partner ROC’s die de opleiding
Infratechniek aanbieden, ambiëren mbo-onderwijs in
de Infra volgens een uniforme opleiding. Quercus biedt
vakopleidingen aan in samenwerking met ROC’s.

