
Een netsysteem bepaalt o.a. welke beschermingsmaatregelen tegen onrechtstreekse aanraking 
moeten genomen worden. Wil je dit leren herkennen of wil je weten wat verbonden moet zijn met 
de aarde om aan één van de toegelaten varianten te voldoen? 

DOELGROEP

• Elektrotechnisch installateurs
• Ontwerpers
• Studiebureaus

INHOUD

• Verschillende netsystemen diepgaander leren kennen.
• Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking bij de verschillende netsystemen leren begrijpen.
• Passende beschermingsmaatregelen tegen onrechtstreekse aanraking leren herkennen.
• Selectie van de beschermingsmaatregelen onderbouwd uitvoeren in functie van het netsysteem.

E-learning netsystemen

• Veiligheidscurve
• Automaat
• Differentieel
• Waarom aarden?
• TT
• TN
• Keuze van netsystemen: aandachtspunten

Mei 2019

 

DOELSTELLING



Voorkennis

Een basiskennis van elektriciteit is wenselijk.

Aantal uur

De gemiddelde duurtijd voor deze opleiding is 03u00. 

Inschrijven & premie aanvragen

Inschrijven voor deze module doe je via volta-org.be (of scan de QR-code), met je e-mailadres en een aantal 
basisgegevens.

Volta kijkt na of de noodzakelijke gegevens aanwezig zijn en geeft je max. binnen de 5 werkdagen toegang tot 
het platform. Hiertoe krijg je een e-mail voor het aanmaken van je account.

Vanaf dan kan je meteen aan de slag. Volta geeft je gedurende een beperkte periode (vb. 14 kalenderdagen) 
toegang tot de gewenste module. Gedurende deze periode kan je op elk moment stoppen en later weer oppik-
ken waar je gebleven was.

Na deze periode is de e-learning niet langer beschikbaar voor jou, indien gewenst kan je opnieuw inschrijven.

Voor e-learning geldt een specifieke premieaanvraag. Indien je één of meerdere arbeiders hebt die de module 
volgen vergeet dan zeker niet je premieaanvraag in te dienen op volta-org.be.

Inschrijvingstarieven

Vermits deze opleiding door Volta ontwikkeld werd met steun van het Agentschap voor Ondernemersvorming 
Syntra Vlaanderen wordt deze tot eind 2019 gratis aangeboden.

Meer info?

Contacteer Lief Geuens via e-mail: lief.geuens@volta-org.be of op het nummer 02 612 99 63.

Deze opleiding liever volgen in een klassikale versie? Neem ook dan contact op met Lief.

Deze opleiding werd ontwikkeld met steun van:
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