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Het praktijkgericht samenstellen van besturingskasten voor de Ex zones
In samenwerking met firma Bartec en Draka
Explosies kunnen zich overal voordoen waar er sprake is van productie, verwerking, overslag
van verf, olie- en smeermiddelen, batterijen en accu’s, textiel, meel, graan, melkpoeder, suiker,
zaagsel, mest reinigingsmiddelen en plastic. De procesautomatisering in deze Ex zones wordt
veelal geregeld vanuit de besturingskasten die staan in de Ex zones. Ondanks uw basiskennis
over toepassingen in Ex zones, is het in de praktijk niet inzichtelijk hoe deze besturingskasten
overeenkomstig de ATEX-richtlijn samengesteld moeten worden.

Themadag
09.30 - 16.00 uur

18 mei  Reeuwijk

T

Informatie & inschrijven: expert.rittal.nl/opleidingen

Geen kosten, compleet verzorgd.

Themadag
9.00 - 16.00 uur

30 maart  Reeuwijk

Engineeren van laagspanningsverdelers conform NEN-EN-IEC 61439
Over de adviespraktijk in het tijdperk van cloud computing binnen het bedrijfsleven
Het engineeren van een distributie- of besturingspaneel is een complexe aangelegenheid en 
dient op een veilige manier te worden opgebouwd. Om dit op de juiste wijze te kunnen doen 
speelt de norm NEN-EN-IEC-61439-1 een belangrijke rol. 

Roel Ritsma (senior consultant en directielid Entheq Technology Group) zal vanuit de norm alle 
onderwerpen bespreken, Rene Stenfert (Product Manager Rittal B.V. licht e.e.a. toe vanuit de 
zijde van de fabrikant).

T

Optimaliseer de hygiëne en de beschikbaarheid van productiemachines 
Voorkom uitval door vochtvorming of warmte. Minimaliseer reinigingstijden, overeenkomstig 
machinerichtlijn NEN-EN-IEC 60204 en de nieuwste hygiëne- en brandveiligheidseisen.

Themamiddag
12.00 - 16.00 uur

27 juni  Reeuwijk

Themamiddag
12.00 - 16.00 uur

14 februari  Reeuwijk

T

T

EMC tot stand brengen in hoogspanning schakel- en verdeelstations
Wanneer zijn de kritieke momenten, welke maatregelen moet je treffen
Binnen de hoogspanning infrastructuur spelen elektromagnetische velden, vooral tijdens 
schakelhandelingen, een grote rol. Dat deze velden u een hoop hoofdbrekens kunnen bezorgen 
is bekend. Tijdens deze middag wordt er een vertaling gemaakt naar het zoneconcept en aan 
de hand van vele praktijkvoorbeelden de situatie op de schakel- en verdeelstations inzichtelijk 
gemaakt.

IoT on the Edge – Open Compute Project (OCP)
Wat is de impact van Internet of Things (IoT) op de hardware infrastructuur. John Laban vertelt 
over ‘open compute project’ en het OCP rack in de praktijk, daarnaast laat hij de nieuwste 
ontwikkelingen zien. Deze themadag ofwel deelcongres is er één van een reeks. Voor meer 
informatie ga na www.nextlevel4it.nl.

Themamiddag
14.00 – 19.00 uur

21 maart Reeuwijk
8 november Zevenaar

T

Eindelijk helderheid rondom toepassen IEC 60204 en IEC 61439
De markten vragen om steeds slimmere industriële processen, met als gevolg dat de traditionele 
scheiding tussen verdeel- en besturingskasten vervaagt. De decentralisatie van besturings- en 
verdeelpanelen heeft consequenties voor het toepassen van de machinerichtlijn NEN-EN-IEC 60204 
en de norm voor laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen NEN-EN-IEC 61439.

Themadag
09.00 – 16.00 uur

23 februari  Waalre
23 maart  Reeuwijk
17 oktober  Zevenaar
16 november  Assen

T

https://expert.rittal.nl/opleidingen/iot-on-the-edge-open-compute-project/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/emc-tot-stand-brengen-hoogspanning-schakel-en-verdeelstations/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/engineeren-laagspanningsverdelers-conform-nen-en-iec-61439/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/praktijkgericht-samenstellen-besturingskasten-ex-zones/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/optimaliseer-hygiene-en-beschikbaarheid-productiemachines/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/eindelijk-helderheid-rondom-toepassen-iec-60204-en-iec-61439/


Informatie & inschrijven: expert.rittal.nl/opleidingen

Themadag
10.00 - 16.00 uur

11 mei Reeuwijk
28 september Reeuwijk

T Power quality in serverruimten
Subtitel: De moderne kijk op spanning en stroom
Power quality, ofwel spannings- en stroomkwaliteit, heeft betrekking op kwaliteit van elektrische 
energie. Serverruimten zijn sterk afhankelijk van electriteit. De kwaliteit hiervan is dan ook van 
strategisch belang voor de continuïteit en energie-efficiëntie. Wat zijn de effecten die power 
quality belasten? Wat zijn de gevolgen van slechte power quality? Meten is weten. Aan het eind 
van deze themadag weet u wat u moet meten en u kunt de juiste maatregelen gaan treffen.

Themamiddag
09.00 – 16.00 uur

14 maart  Reeuwijk
14 september  Reeuwijk

T Zo ontwikkelt, bouwt en certificeert u installaties voor maritieme toepassingen
Elektrotechnische installaties voor maritieme toepassingen moeten voldoen aan strenge eisen 
van maritieme certificatiebureaus als Lloyds Register en Det Norske Veritas (DNV). Deze training 
geeft inzicht in de mogelijkheden om aan deze eisen te voldoen. De certificeringen vormen 
het uitgangspunt van deze training, waarin aandachtsgebieden als trillingsbestendigheid, 
beschermfactoren, EMC-afscherming en klimatisering aan bod komen.

Stroomverdeling
Ontwerpen volgens NEN-EN-IEC 61439
In dit seminar gaan we in op alle technische- en praktische aspecten omtrent stroomverdeling 
in laagspannings-verdeelinrichtingen. De onderwerpen die aan bod komen tijdens het seminar 
zijn: richtlijnen, normen en definities, productkeuze en temperatuurverhoging, aanrakingsveiligheid, 
beschermklasse. Tevens gaan we in op het ontwerp van het railsysteem en alle aspecten die 
hierbij komen kijken, zoals nominalestroom, kortsluitvastheid, etc.  
De kosteloze tool Power Engineering waarmee u eenvoudig complete installaties kunt 
engineeren komt ook aan bod. Kortom na dit seminar weet u alles omtrent het stroomverdeling 
en ontwerpen volgens NEN-EN-IEC 61439.

Seminar
12.00 - 16.00 uur

16 februari Reeuwijk
22 februari Waalre
7 maart Zevenaar
28 maart Assen
20 september Reeuwijk
31 oktober Zevenaar

S

EMC 
Veldgebonden EMC voor industriële installaties volgens EMC-Richtlijn 2014/30/EU 
Het seminar behandelt het uitvoeren van veldmetingen, waarmee de elektromagnetische
beïnvloeding van diverse apparatuur in kaart kan worden gebracht. Ook maken we u vertrouwd
met dempingsmetingen, waarmee u de invloed van uitsparingen in een besturingskast
aantoont. Daarbij gaan we in op de samenhang tussen de CE-markering en de EMC-richtlijnen,
inclusief de nieuwe EMC-Richtlijn 2014/30/EU. Verder leggen we het accent op het maken van
een EMC-stappenplan: denk hierbij aan montageplaatindeling, kabelinvoer en installatie-
opbouw overeenkomstig NPR-IEC/TR 61000-5-2 de praktijkrichtlijn EMC-installatie en aarding.

Seminar
12.00 - 16.00 uur

2 maart Reeuwijk
9 maart Zevenaar
16 maart Assen
29 maart Waalre
21 september Waalre
5 oktober Zevenaar
19 oktober Assen
1 november  Reeuwijk

S

Optimale bescherming van componenten in buitenopstellingen 
Buitenbehuizingen bevatten steeds meer actieve componenten die optimaal beschermd moeten 
worden tegen hitte, koude, vocht en andere externe invloeden zoals vandalisme en EMC. Hoe 
zorgt u voor een optimale bescherming van installaties die in de buitenlucht worden opgesteld? 
Dat leert u in deze seminar.

Seminar
12.00 – 16.00 uur

16 mei  Reeuwijk
3 oktober  Waalre

S

https://expert.rittal.nl/opleidingen/power-quality-serverruimten/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/zo-ontwikkelt-bouwt-en-certificeert-installaties-maritieme-toepassingen/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/optimale-bescherming-componenten-buitenopstellingen/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/stroomverdeling-ontwerpen-volgens-nen-en-iec-61439/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/veldgebonden-emc-industriele-installaties-volgens-emc-richtlijn-201430eu/
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Workshop
12.00 - 16.30 uur

9 mei Reeuwijk
4 juli  Waalre
26 september Reeuwijk
17 oktober Waalre

W Klimatisering in de praktijk
Leer in één middag het programma Therm
De nieuwe NEN-EN-IEC 61439 is eind 2014 ingegaan . Hierin staat voorgeschreven dat het 
gebouwde paneel niet te warm mag worden en dit moet onderbouwt zijn. Hierbij is Therm een 
handige tool. De tijdrovende berekening van de klimaatiseringsbehoefte wordt volledig door de 
kosteloze software Therm overgenomen. De eenvoudig te bedienen software zorgt snel voor de 
juiste klimaatbeheersingscomponenten. Met een goede klimatisering in uw paneel, verbetert u 
de levensduur van uw componenten en zorgt u voor minder storingen in uw proces. Tijdens deze
workshop laten we alle mogelijkheden van het programma zien en gaat u zelf aan de slag.
Na afloop van de workshop bent u in staat zelf berekeningen uit te voeren en een document
hiervan te genereren.

Workshop
10.00 – 16.00 uur

13 juli  Zevenaar
21 november  Zevenaar

W Beter, sneller en veiliger werken met RiLine60 stroomrailsystemen
Leer efficiënter werken met RiLine60 railsystemen. Railsystemen voor laagspanning 
stroomverdeling vervangen conventionele bekabeling omdat zij betrouwbaarder, flexibeler 
en overzichtelijker zijn. Bij het ontwerpen, engineeren en assembleren van laagspanning 
stroomverdelingen valt nog veel extra tijdwinst te behalen. Hoe? Dat leert u in deze workshop. 
Benut de handige tips uit deze workshop voor het efficiënt samenstellen van uw stroomrails en 
bespaar bij elk volgende project op assemblagekosten.

Efficiënt bouwen van energieverdelers met Ri4Power
De industrie vraagt steeds vaker om mengvormen tussen besturings- en verdeelinrichtingen. 
Het modulaire productsysteem voor high end energieverdelers Ri4Power biedt de nodige 
flexibiliteit om aan deze vraag te voldoen. Tijdens deze workshop ontvangt u tips voor 
het efficient samenstelen van uw energieverdeelsysteem en bespaar bij elk project op 
assemblagekosten.

Kostenefficiënt rack & row based koelen 
Nieuwe Ashrae richtlijnen brengen verschuivingen teweeg in de kostenefficiëntie van 
verschillende rack en row based koeltechnieken. Welke koeltechniek is in welke situaties het 
meest kostenefficiënt? Wanneer is het slimmer om te koelen met water (chilled water) en 
wanneer is het gebruik van koudemiddel (direct expansion) aan te raden? Wat is het omslagpunt 
en hoe zit het met terugverdientijden? In deze webinar geeft Elbert Raben helderheid over de 
actuele capex/opex verhoudingen tussen koeltechnieken.

Workshop
10.00 – 16.00 uur

7 september  Zevenaar
7 december  Zevenaar

Webinar
10.00 – 10.45 uur

17 mei 

W

Web

RITTAL BV
Hengelder 56 • Postbus 246 • 6900 AE Zevenaar
Tel.: (0316) 59 16 60 • Fax.: (0316) 52 51 45
E-mail: opleidingen@rittal.nl • expert.rittal.nl/opleidingen

Vindt Rittal Nederland ook op:

https://expert.rittal.nl/opleidingen/kostenefficient-rack-row-based-koelen/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/efficient-bouwen-energieverdelers-ri4power/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/beter-sneller-en-veiliger-werken-riline-60-stroomrailsystemen/
https://expert.rittal.nl/opleidingen/leren-calculeren-therm-middag/

