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Beter onderhoud van gastoestellen
Sterkin heeft een nieuwe erkenningsregeling ingevoerd, specifiek gericht op onderhoud van
gasverbrandingstoestellen: de REGT 2016. Heeft u interesse in deze erkenning? Klik hier voor meer
informatie.

Bezoek onze stand tijdens de Installatie Vakbeurs Hardenberg van 13 t/m
15 september van 13:00 - 21:00 uur. Bestel hier uw gratis
toegangskaarten.

E-middagen: zon en aarde
Je eigen energie opwekken is een trend. Op steeds meer daken blikkeren de zonnepanelen. Voor deze
systemen geldt dat de zwakste schakel het rendement van het gehele systeem bepaalt. Het is dus van
groot belang deze goed te installeren. Ook de inspectie van deze systemen heeft bijzondere
aandachtspunten.
Naast zon speelt ook aarde een grote rol in elektrotechniek. In de nieuwe NEN 1010 zijn veranderingen
opgenomen over aardingen. En ook hier geldt weer dat de inspectie specifieke aspecten kent die tot de
basiskennis van elke installateur behoren.
Kom daarom naar onze installateursmiddag voor informatie over deze onderwerpen. Klik op deze link
voor de details over het programma, de data en locaties.
Er bestaat ook een mogelijkheid om deze training incompany te volgen. Voor meer informatie kunt u
contact opnemen met Albert Janssen: ajanssen@sterkin.nl, 055-7440025.

Inspectiezegels nodig voor het najaar? Bestel ze voor 5 eurocent (zonder
BTW en verzendkosten) via dit formulier. Gratis stickers met ons
nieuwe logo voor op uw vervoer, deur of werkmap bestelt u door een
mail te sturen naar info@sterkin.nl.

IBER: de inspectie-erkenning
De meeste van onze erkenningen richten zich op het maken van nieuwe- en bestaande installaties. Die
installaties moeten regelmatig worden geïnspecteerd. Voor het vakbekwaam en deskundig inspecteren
heeft Sterkin de IBER erkenningsregeling ontwikkeld.
De IBER erkenden richten zich op het inspecteren van installaties. Ook deze bedrijven kunnen met een
erkenning laten zien dat ze kwaliteit hoog in het vaandel hebben. Want daarin onderscheiden álle Sterkin
erkenningen zich: de focus op kwaliteit!
Meer over de IBER leest u hier.

