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Praktijk

De deelnemer …

7 Uitvoeringsfase (4)

Installeren

1
x

Kan de biomassa-installatie conform de eisen van de fabrikant positioneren, opstellen
en aansluiten.

x

Kan een visuele inspectie van biomassa-installatie uitvoeren om te beoordelen of deze
gereed is om in bedrijf te worden genomen.
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7
Beheerfase (7)

Onderhoud

x
x
x

Kan aangeven welke controles moeten worden uitgevoerd om te waarborgen dat de
temperatuurregeling van het toestel correct functioneert.

x

Kan aangeven welke controles moeten worden uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de
aangesloten water-verwarmingssystemen goed functioneren

x

Kan de te nemen maatregelen benoemen die, in het geval dat het toestel/ component
niet correct functioneert, genomen moeten worden.

8
x
9
10

Storinganalyse

x
x

11
x
12

Kent de inbedrijfstellingseisen van biomassatoestellen en kan deze benoemen en
toepassen.
Weet welke apparatuur noodzakelijk is om het functioneren van een biomassa toestel
te kunnen beoordelen, kan deze benoemen en toepassen.

x

13

Weet hoe de biomassa installatie veilig buiten bedrijf gesteld kan worden om
periodieke service- en onderhoudswerkzaamheden te kunnen verrichten en kan dit in
een werkinstructie omschrijven.
Kan de eisen voor de registratie en melding van routine onderhouds-en
reparatiewerkzaamheden op biomassa apparaten verduidelijken.
Kent methoden om te voorkomen dat biomassa-installatie in gebruik wordt genomen
kan voordat het werk volledig is afgerond.
Weet welke acties noodzakelijk zijn om het bij biomassatoestel fouten vast te stellen en
kan deze benoemen.
Kan aan de klant de werking van de installatie uitleggen en de aard van de storingen.

x

Kent de procedures om de installatie na het opheffen van de storingen weer in bedrijf
te nemen en kan deze benoemen.

x

Weet welke informatie moet worden opgenomen op een onderhoudsrapport na
voltooiing van de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden.
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