Elma dagskurs

NEK 405-3 Tillegg B Landbruk
Forord NEK 405-3 Tillegg B Landbruksdagskurs
Velkommen til et dagskurs i 405-3 Tillegg B Landbruk. Elma Instruments med Frode Andersen (AEK) er godkjent av
Landbrukets brannvernkomité (www.lbk.no) for å holde dagskurset i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk.

Kursinnhold
Dagskurset inneholder informasjon og gjennomgår hva NEK 405-3 Tillegg B Landbruk innehar av obligatoriske kontroll og informasjonspunkter. Deltagere vil få utlevert mange informative og kjekke hjelpemidler og datafiler som skal
være til hjelp på denne typen kontroller.
På kursdagen skal det ses på noen spesielt viktige saker som er oppsatt i veileder til NEK 405-3 tillegg B El-kontroll i
driftsbygninger i landbruket og veksthusnæringen. Veilederen er det svært viktig at du som deltager skal ha tilsendt
før kursdagen, og at denne må leses nøye igjennom før du kommer på kurs. Husk at eksamens spørsmål er høyaktuelle fra veiledningens tekster, så bruk tid til å lese denne innen kursdagen.

Krav til elektrotermografiutstyr
I kurset skal vi også gå igjennom viktige tekniske krav til utstyr for elektrotermografering i landbruksbygg.

Hvor vil sertifiseringen i Landbruk være relevant
for bruk
Sertifisering i henhold til NEK 405-3 Tillegg B Landbruk kommer til å gjelde på de fleste el-kontroller og termograferinger i landbruksbygninger og veksthus som er av en viss størrelse. Forsikringsselskapene i Norge, som har de
aller fleste landbruks- og veksthuskundene, kommer til å kreve denne sertifiserte utdanningen fra 2021 som obligatorisk for sine kunder.

Eksempler på forsikringsselskaper som gjør
sertifisert kontroll iht. 405-3 Tillegg B Landbruk
gjeldende
For eksempel vil det for Gjensidige sine kunder bli obligatorisk med sertifisert el-kontrollør / Termografør iht. NEK 4053 Tillegg B Landbruk for:
–
–
–
–
–
–
–

Storfe; flere enn 30 dyr
Hest; flere enn 10 dyr
Småfe (sau og geit); flere enn 30 vinterfôrede dyr
Svin; flere enn 10 purker, råner og/eller ungpurker
Svin; flere enn 60 slaktegriser eldre enn 10 uker
Fjørfe; flere enn 200 dyr i besetningen
Korntørking med varmlufts tørke
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– Andre driftsbygninger med forsikringsverdi høyere enn 10 millioner kroner
– I tillegg skal gårdens bolighus og andre bygninger som ligger nærmere enn 8 meter fra driftsbygningen, kontrolleres og termograferes
– Andre gårder som ikke faller under punktene over, kan man benytte 405-2 sertifisert bolig og brannforebyggende
el-kontroll

Sertifisering
Den siste timen av kursdagen er det mulighet for å avlegge eksamen med enten Nemko eller DNV.

Sertifisering / eksamen
Eksamen på slutten av dagen med Nemko eller DNV. Eksamen består av 40 spørsmål med flervalg / multiple choice.
Man har en time til rådighet og man må klare minst 80 % korrekte svar for å bestå. Det er tillatt med hjelpemidler på
eksamen, unntatt mobiltelefon. Kalkulator er nødvendig. Husk å ta med laptop til eksamen.

Kvalifikasjonskrav
For å kunne sertifisere seg i NEK 405-3 Tillegg B Landbruk, må man fra før være sertifisert NEK 405-3. Et annet krav
er at man innen 1.1.2021 også må inneha sertifisering i NEK 405-1.
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