In het innovatieve Belimo Kenniscentrum delen wij
op afspraak kennis en kunde en verzorgen wij geheel
kosteloos module trainingen welke volledig zijn gericht
op het gehele HVAC werkgebied. Daarnaast is er ook de
mogelijkheid om trainingen op lokatie te verzorgen. Of je nu
installateur, System Integrator of technisch adviseur bent,
Belimo deelt graag kennis met een ieder in de gehele keten.
Van brand-, lucht- en waterzijdige installaties tot en met
meet- en regeltechnische installaties geven wij trainingen
op elk niveau. Naast traditionele product toepassingen zijn
de trainingen ook volledig geënt op de laatste innovatieve
producten en technieken. Alle trainingen worden volledig
afgestemd op het kennisniveau van onze cursisten en kan
er zelfs gedetailleerd op productniveau worden getraind.
In het Belimo kenniscentrum kunt u inspiratie opdoen,
ontmoet u anderen uit het werkveld en delen we kennis
en ervaring. Het Belimo kenniscentrum is een plek waar
mensen en ideeën elkaar vinden en versterken, een plek
waar verscholen techniek een gezicht krijgt!

Belimo. Goed geregeld.
Wilt u het Belimo Kenniscentrum ook ervaren en/ of
deelnemen aan één van de trainingen? Neem dan contact
op met één van de Belimo Sales Support Binnendienst
medewerkers of stuur een email naar
kenniscentrum@belimo.nl
www.belimo.nl
Kenniscentrum@belimo.nl

1. Lucht
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1.	 Aandrijvings selectie:
• Draaimoment/kracht/oppervlakte luchtklep
• Veerretour/veiligheidsfunctie
• IP Klasse/toepassing
• Voedingsspanning
• Aansturing (digitaal/analoog en bus communicatief)
• Hulpcontacten
• Werken met selectietools
• Oplossen storing

2. VAV - Systemen
•
•
•
•
•
•
•
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Wat is: VAV & CAV?
Welke uitvoeringen zijn er?
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Welke tools zijn er beschikbaar?
Renovatie
Selectie
Aansturing/communicatie (digitale- en analoge
uitgang/bus-communicatief)

3. Veiligheid
•
•
•
•
•
•
•
•
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Wat zijn brand- en rook kleppen?
Wat zijn de verschillen?
OEM (Original Equipment Manufacturer)
Selectie
Renovatie
Communicatie (digitale- en analoge uitgang/
bus-communicatief)
In bedrijfstellen/monteren
Wet- en regelgeving

2. Vervanging Luchtklepaandrijvingen
• Aanwezigheid oude aandrijving/aanwezigheid luchtklep
• Werken met de Retrofit tool

4. Water
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1.	 Water – algemeen – waterzijdig/productselectie
• Soorten ventielen
2.	 Product selectie
• KVS waarde of debiet
• Werken met selectietools
• Aansturing (digitale- en analoge uitgang/bus
communicatief)

4. Water
3. Water – renovatie/retrofit
• Vlinderkleppen
• Zone ventielen
• Regelafsluiters
• Werken met Retrofit tool
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4. Water
4. Water- druk/flow
• Traditionele oplossingen
• Van druk naar flow
• Van statisch naar dynamisch
• Beheer en optimalisatie
• Communicatie protocollen
• Inregelen/inbedrijf stellen
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5. Sensoren
•
•
•
•
•
•

Welke typen sensoren heeft Belimo?
Selectie & inbedrijf stellen
Voordelen
Communicatie (digitale- en analoge uitgang/
bus-communicatief)
Systeemtoepassingen
Selectietool
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6. Meet- en regeltechniek
•
•
•
•
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Conventioneel
Bus & systeemintegratie
IOT/big data/cloudoplossingen
Belimo oplossingen

7. Belimo producten
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BELIMO Servomotoren B.V. Riezebosweg 5, NL-8171 MG Vaassen
Tel. +31 (0)578 576 836, Fax +31 (0)578 576 915
info@belimo.nl, www.belimo.nl
Openingstijden: maandag t/m vrijdag 07.30 - 17.00 uur
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Waar vind je datasheets?
Montage werktuigbouwkundig (WTB)
Installatie elektrisch
In bedrijfstellen
Project ondersteuning/hulp

samen slimmer

dynamisch
dynamisch

open

betrouwbaar open
betrouwbaar
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trainingen op maat in
innovatief kenniscentrum

