
 

Workshop Basic Safety 

Thema Praktisch elektrisch opbouwen van een veiligheidskring met noodstop, veiligheidsrelais en 

vermogencontactoren. 

Aanbinden diverse soorten veiligheidscomponenten. 

Doelgroep 

Inhoud  Test gedrag kortsluiting in CAT 1, 2, 3 en 4. Verband PL 

 Schakelen van verschillende soorten veiligheidscomponenten met en zonder 

vergrendeling 

 Begrippen feedback, reset, OSSD, RFID, AP/AR, L1/L2, multicode/unicode, 

performance level PL. 

 Teachen, storing zoeken, gebruik ledindicatie 

 Techniekers, engineers, tekenaars 

 Iedereen die te maken heeft met opbouw veiligheidskringen 

 Maximaal 10 personen 

 

Deelnamekosten 

Datum en locatie 

Duur 09:00 – 16:30 uur 

Aan deze training zijn geen kosten verbonden 

18-09-2019 

 

LIMTEC+ 

Wetenschapspark 35 te Diepenbeek 

 



 

 

 

Vragen over het seminar? 

Schrijf ons een E-mail of bel 

+31-78-6154766 

Na ontvangst van uw inschrijving ontvangt u een schriftelijke bevestiging met eventuele aanvullende informatie en de factuur die voor aanvang van het 

seminar voldaan dient te zijn. De prijs is inclusief trainingsmaterialen, lunch en drankjes. Eventuele reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen. Certificaat van 

deelname indien gewenst op te vragen via info@euchner.nl. Het aantal deelnemers per seminar is beperkt. Wij ontvangen uw inschrijving graag ten minste 

14 dagen voor het seminar. In geval van annulering tot 3 dagen voor het seminar betaalt u € 50 annulerings- en administratiekosten. Als u na deze dag 

annuleert of bij no-show, dan bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd. Bij kosteloze seminars brengen wij in dat geval € 100 in rekening om onze 

gemaakte kosten te compenseren. Annuleren kan alléén schriftelijk per e-mail. Vervanging door een collega is altijd toegestaan! EUCHNER behoudt zich het 

recht voor een seminar om organisatorische redenen of een te laag deelnemersaantal te verplaatsen of te annuleren. Ondanks de zorgvuldige samenstelling 

van het seminar aanvaardt EUCHNER geen enkele aansprakelijkheid voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen. 

Er zijn geen vorderingen tegen EUCHNER mogelijk, tenzij EUCHNER wettelijk aansprakelijk is. 

Dit formulier kunt u scannen en mailen naar   joanne.de.bruijn@euchner.nl / info@euchner.be 

27-02-2018               00-00-201x               00-00-201x               00-00-201x 

Firma ……………………………………………………………………………….……………………….. 

Adres …………………………………………………………………………….………………………….. 

Pc + Woonplaats …………………………………………………………………………….………………………….. 

Telefoon ………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Deelnemer 1 

Naam ………………………………………………………………………….…………………………….. 

Telefoon ………………………………   E-mail ……….…………………….…………………………….. 

 

Deelnemer 2 

Naam ………………………………………………………………………….…………………………….. 

Telefoon ………………………………   E-mail ……….…………………….…………………………….. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Datum                                  Handtekening                               Firmastempel 

Aanmelding Aanmelding 
Wij willen graag deelnemen aan het seminar: 

Workshop Basic SafetyWorkshop Basic SafetyWorkshop Basic SafetyWorkshop Basic Safety        

 


