Inbjudan till BAS -utbildning
BAS Systemintegratörsutbildning den

a till

e januari

Anmäl dig nu till kurs hos BASTEC AB i Malmö.
Kursinnehåll:

Konfigurera BAS2 för byggnadsautomation.
Rita flödesbilder och manöverbilder.
Objektorienterad konfiguration.
Logik, villkor och förreglingar.
Larmhantering via sms och e-post.
Nätverksanslutning, modeminkoppling, etc.

Förkunskapskrav:

Allmän kunskap om styr- och reglerteknik för byggnadsautomation.
Grundläggande förståelse för logik, villkor och installationsteknik.

Plats:

BASTEC AB, Hästvägen 4A, Malmö

Tider:

Tisdag
Onsdag
Torsdag

9:00–17:00
8:30–17:00
8:30–16:30

Vi planerar även en gemensam middag/aktivitet onsdag kväll.
Kursavgift:

6.000:-/person (Se villkor för betalning)

Bokning:

Boka enklast via mejl till ola.gustafsson@bastec.se

Övriga villkor:

Se nästa sida.

Välkommen!

BASTEC AB

Hästvägen 4A, 212 35 MALMÖ

010-330 80 00

info@bastec.se

www.bastec.se

Org.nr. 556346-6738

Allmän information och villkor
Kursmateriel:

I kursavgiften ingår användarmanual och konfigureringsmanual för BAS2, samt övrigt
kursmateriel som behövs vid kurstillfället.

Dator:

På kursen arbetar deltagarna enskilt med varsin utbildnings-DUC. Kursdeltagaren får
olika övningsuppgifter som omfattar konfigurering av alla objekt ingående i BAS2. Detta
kräver en dator. (Har ni inte möjlighet att ta med egen dator att använda vid
kurstillfället, så meddela oss senast dagen innan för att låna en dator.)

Mat:

I kursavgiften ingår lunch 3 dagar och middag/kvällsevenemang 1 dag.

Hotell:

Bokas och betalas av kursdeltagaren. Förslag på lämpliga hotell finns nedan.

Avbokning:

Vid avbokning tidigare än 14 dagar före kursstart utgår ingen avgift.
Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras 50% av avgiften.
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras 100% av avgiften.

Inställd kurs:

Vid för få deltagare, sjukdom, etc. förbehåller sig Bastec AB rätten att ställa in planerad
kurs. Eventuellt inbetald kursavgift krediteras och nytt kurstillfälle erbjuds så snart det
finns möjlighet.

Betalning:

Kursavgiften faktureras normalt 14 dagar efter avslutad kurs. Betalningsvillkor: 30 dagar
netto. Alla priser är i SEK exkl. moms.
Om särskild märkning/faktureringsadress krävs vid fakturering skall denna samt
organisationsnummer bifogas vid bokning av kurs.

Hitta hit

Hotell
Behöver du hotellrum kan vi rekommendera:
Best Western Malmo Arena Hotel (Vid Malmö Arena, ca8Km från vårt kontor) tel. 040-642 04 00
Quality Hotel Konserthuset (centralt beläget, ca 7 km från vårt kontor) tel. 040-664 60 00
Mercure Hotel (vid Stadionområdet, lite lägre pris, ca 8 km från vårt kontor) tel. 040-672 85 70
Förutom ovanstående finns det ca 70 hotell i Malmö på Hitta.se eller Eniro.se
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