
MVTC
MEDIUM VOLTAGE TRAINING CENTER



MAAK BETROUWBARE MONTAGES 
VIA NEXANS’ TRAININGEN

Nexans stelt in zijn Medium Voltage 
Training Center zijn ervaring en kennis 
ter beschikking van de installateurs. 
Dankzij onze trainingen verhogen zij  
de bedrijfszekerheid van hun installaties 
op middenspanningsnetten en voor-
komen ze veiligheidsincidenten. 

DUIDEL I JKE  RESULTATEN

Aan het MVTC leert u de juiste technieken om 
efficiënt en veilig op een werf te werken.  
Zo waarborgt u:

• de bedrijfszekerheid van uw installatie  
met een lager risico op storingen.

• de betrouwbaarheid van uw montages  
dankzij een 2-jaarlijkse herscholing.

• de productiviteit  
efficiënter en veiliger werken op de werf 
dankzij betere kennis van producten en 
gereedschappen.



B I JKOMENDE  VOORDELEN

• Erkend door KMO-portefeuille en door Vormelek,  
waardoor u de opleidingskost deels kunt vergoed krijgen. 
 

• MVTC-certificaat voor diegenen die slagen in het examen.  
Het certificaat – op naam – blijft 2 jaar geldig. 
 

• Bijstand bij problemen van onze Interventiedienst 24/7  
overal in België (volgens tarief).

7SERVICE

Certi�caat

MODULA IR  OPLE ID INGSSCHEMA
Module 1 en 2 zijn vaste onderdelen.
De keuze van het accessoire in module 3 is volledig 
vrij: u kiest type en merk. U kunt ook naar behoefte 
meerdere accessoires combineren.

Module Inhoud Duur
1- Theorie Elektrische begrippen en fenomenen eigen aan middenspanning ½ dag
2 - Praktijk Correct kabel prepareren (stripwijze…) ½ dag
3 - Praktijk Accessoire monteren (type en merk* naar keuze):

*Merken: Nexans Euromold, Cellpack, Pfisterer, Raychem, Südkabel, 3M.

• Eindaansluiting
½ dag

• Stekker
½ dag

• Verbindingsmof
½ dag

• Overgangsmof Pb-PE
1 dag

4 - Examen Verplicht praktisch examen voor het verwerven van ons certificaat.



Nexans MVTC
Amacro Business Park – Heideveld 12 – 1654 Huizingen – België 
T: +32 2 363 26 53 – F: +32 2 363 26 51
www.nexans.be/mvtc - trainingcenter.nbx@nexans.com

Vraag uw vrijblijvende offerte
trainingcenter.nbx@nexans.com


