
•   Kurssiohjelma 2022

Menestystä urallesi ammatillisella jatkokoulutuksella

• Turvallisuus- ja automaatiokursseja

• Kansainvälinen tutkinto-ohjelma

• TÜV-sertifioituja koulutuksia



Seuraa omaa 
pätevöitymispolkuasi parempaan 

ammatilliseen kehitykseen.
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Räätälöidyt kurssit Pätevöitymiskonsepti

Pätevöitymiskonsepti

Tarjoamme valikoiman kursseja, jotka täyttävät kaikki yksilölliset vaatimukset ammatilliseen jatkokoulutukseen 
yrityksissä. Pätevöitymiskonseptimme avulla voit rakentaa osaamistasi vähitellen - johdantotasosta asiantuntijaserti-
fiointiin - ja jatkaa koulutusta, kunnes saavutat halutun tutkintotason valitsemallasi aihealueella.

Kokeneet kouluttajamme ovat kehittäneet konseptin, joka 

antaa sinulle mahdollisuuden aloittaa kurssi omalta 

yksilötasoltasi ja osallistua jatkokoulutukseen aina 

haluamallesi pätevyystasolle asti. Kaikki tämä neljällä eri 

tasolla, joita täydentää tiettyjä aihepiirejä syventävä 

erikoistumistaso.

Koulutamme interaktiivisesti käyttäen uusimpia            

opetusmenetelmiä. Koneturvallisuuden, automatisoinnin 

ja teknologian lisäksi meillä on kursseja monilta muiltakin 

ajankohtaisilta aihealueilta. 
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Räätälöidyt kurssit Pätevöitymiskonsepti

Sinulle suunniteltu!

Bjarne L’ainé Erichs, 

Technical Manager 

Consulting and 

Engineering Services, 

Pilz Skandinavien, kertoo, 

miksi pätevötymiskonsep-

timme on niin ainutlaatui-

nen:

Pätevyyskonseptimme kehittämisen kannustimena oli 

ymmärryksemme siitä, että koulutus ei ole staattinen 

tila, vaan jatkuva prosessi. Olemme havainneet 

henkilöstön jatkokoulutuksen ja kehityksen kasvavan 

merkityksen etenkin yrityksissä. Ja juuri siihen 

perustuu konseptimme. Se on progressiivinen, 

moduuleihin perustuva ja tehty vain yhdelle henkilölle: 

sinulle!

Ohjelmallemme on ominaista sen kansainvälinen 

yhdenmukaisuus. Eri tasot ja pätevyyspolut  löytyvät 

Pilzin valikoimasta kaikkialla maailmassa. Pienet 

organisaatiot voivat siten helposti saada työntekijänsä 

samalle osaamisen ja tiedon tasolle maailmanlaajuises-

ti.  Suuremmilla yrityksillä on yhteistyössä Pilzin kanssa 

mahdollisuus toteuttaa täydellisiä jatkokehitysproses-

seja työntekijöiden systemaattisen kehittämisen ja 

pätevyysstandardien toteuttamiseksi koko globaalissa 

yrityksessä.

Osaamisen kehittämispolku koostuu neljästä 

tasosta: Johdanto, Perusteet, Edistynyt ja Asiantun-

tija. Yksittäisten kurssien tason tunnistat sitä 

vastaavasta symbolista.

Tason edetessä sisällön vaikeusaste lisääntyy, mikä 

sopii etenevään pätevyystasoon.

Autamme sinua mielellämme suunnittelemaan 

sopivan polun yrityksesi tarpeisiin ja hlöstösi 

yksilöllisiä kehitystarpeita ajatellen. 

Kansainvälinen

Globaali koulutusohjelmamme on saatavilla kaikissa 

maissa, joissa on Pilzin tytäryhtiö. Muihin maihin 

voimme tarjota sitä pyynnöstä. Teemme yhteistyötä 

monikansallisten asiakasyritysten kanssa ja kehitäm-

me niille koulutusohjelmia, jotka voidaan yhdenmu-

kaistaa otettavaksi käyttöön kaikkialla maailmassa.

Koulutukset koneenkäyttäjille ja konevalmistajille

Jokaiselle koneturvallisuusammattilaiselle on valittavissa 

sopiva kurssi riippumatta siitä, osallistuuko hän suunnitte-

luun, rakentamiseen, käyttöön, huoltoon tai laiteturvallisuu-

teen. Koneturvallisuuteen on olemassa vain yksi 

lähestymistapa teollisuudenalasta riippumatta – kokonais-

turvallisuuden saavuttaminen ja riskien vähentäminen 

mahdollisimman alhaiselle tasolle. 

ExpertAdvancedFundamentalIntroduction
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Räätälöidyt kurssit Pätevöitymiskonsepti

Pätevöitymiskonsepti

Taso: Johdanto
Voit osallistua johdantotason koulutukseen ilman 

erityisiä esitietoja kyseiseltä alueelta. Koulutus antaa 

hyvän yleiskuvan aiheesta ja valmiudet jatkaa 

erikoistumista sekä osallistua seuraavan tason 

koulutukseen. Johdantotasolla tarjotaan myös 

verkkokursseja omatoimista opiskelua varten.

Taso: Perusteet 
Tällä tasolla annamme hyvän teknisen                     

ymmärryksen tarjoavat perustiedot. Kyse ei ole 

pelkistä perusteista, vaan käsittelemme myös 

yksinkertaisempia itsenäisiä aihealueita. Nämä    

kurssit toimivat perustana edistyneen tason             

jatko-opinnoille.
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Räätälöidyt kurssit Pätevöitymiskonsepti

Taso: Edistynyt
Jos sinulla on jo hyvät esitiedot ja kokemusta 

aihealueesta, Edistynyt on sinulle sopiva                

koulutustaso. Tämän tason koulutuksiin voi          

hankkia valmiudet Johdanto- ja Perusteet-tason 

kursseilla. Edistynyt-tasolla syvennetään tietämystä   

ja laajennetaan pätevyyksiä avainalueilla.

Taso: Asiantuntija
Kun haluat nousta aihealueen ehdottomaksi             

asiantuntijaksi, suosittelemme tätä korkeinta                 

pätevöitymistasoa. Osallistumalla kolmen edellisen     

tason koulutuksiin tai vastaavalla ammatillisella             

kokemuksella pääset hankkimaan kattavat                   

asiantuntijatason tiedot. Kaikki pätevyydet ovat               

lisäksi ulkoisten testausorganisaatioiden tarkastamia       

ja sertifioimia.
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Räätälöidyt kurssit Kansainväliset

Kansainvälinen verkostomme – pätevöitymistä             maailmanlaajuisesti

Yhä digitalisoituvampi ja verkostuneempi maailma asettaa uusia vaatimuksia automaatiolle ja niille, jotka ovat sen 
kanssa tekemisissä. Kansainväliset standardit ovat meille yhtä tärkeitä kuin kansalliset vaatimuksetkin. Tuemme 
sinua kaikkialla maailmassa laajalla koulutusvalikoimalla ja kansainvälisesti yhteneväisellä tasolla. Siitä pitävät 
huolen 2400 työntekijäämme 42 tytäryhtiössä ja 27 haaraliikkeessä kaikissa 5 maanosassa.

  Erittäin kokeneet 

kouluttajat.”

Tytäryhtiöidemme asiantuntijat 

kouluttavat maailmanlaajuisesti. 

Hyödynnä asiantuntemustamme 

optimaalisten valmistusprosessien 

soveltamisessa, jotta voisit optimoida 

laitosten saatavuuden ja tuottavuuden 

kaikkialla maailmassa.

Hyödyt

• Sinua valmentavat kansainväliset 

kouluttajat, joilla on monivuotinen 

kokemus koneturvallisuuden 

alalla.

• Hyvin verkostoitunut globaali 

tiimimme varmistaa, että olet aina 

up-to-date kansainvälisistä ja 

kansallisista standardeista ja 

vaatimuksista.

6 000
CMSE® –  
Certified 

Machinery  
Safety Expert

50
maata

15 000
osallistujaa 
vuosittain
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Räätälöidyt kurssit Kansainväliset

Kansainvälinen verkostomme – pätevöitymistä             maailmanlaajuisesti

  Paras perustason         

koulutus. Kiitos!”

  Esitys oli erittäin kiinnostava ja 

asiantunteva!”

110
kurssiteemaa 

maailmanlaajui-
sesti

100
kouluttajaa 

maailmanlaajui-
sesti

4
sertifioitua 

asiantuntijatason 
kurssia 
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Kurssi-
ohjelma
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Johdanto

Kurssi Kesto/
pv

Koneturvallisuus –      
Johdanto ja käytännön 
toteutus

Verkko

Johdanto 
koneturvallisuuteen

1

Perusteet

Kurssi Kesto/
pv

Koneturvallisuuden 
perusteet

2

Koneiden riskitön     
hankinta

1

Työpaja: Koneiden riskin 
arviointi

1

LoTo: Lockout Tagout - 
turvallisuuteen liittyvä 
esto ja lukitus

1

Robottijärjestelmien 
turvallisuus

1

PNOZmulti –              
ohjelmointi ja huolto

1

Visualisointi PASvisu-
ohjelmoinnilla

1

PSSuniversal PLC 
– Huolto

1

Edistynyt

Kurssi Kesto/
pv

Toiminnallinen turvalli-
suus EN ISO 13849-1 ja 
EN IEC 62061 mukaan

1

Koneiden sähköturvalli-
suus teollisuuden asen-
nuksissa                   
(EN/IEC 60204-1)

1

Koneturvallisuuden 
asiantuntija

3

PSS 4000 -automaatio-
järjestelmä ja PSSu PLC 
- ohjelmointi ja huolto

2

HRC-yhteistoimintaro-
bottisovellusten turvalli-
suus

1

Työpaja: HRC-törmäys-
mittaussarja

1

CE-merkinnän perusteet 1

Autonomisesti liikkuvien 
laitteiden (AGV, AMR/V) 
turvallinen käyttö

1

Turvatoimintojen laske-
minen PAScal-turvalas-
kentaohjelmalla

1

PMC - konfigurointi ja 
huolto

3

PSS-ohjausjärjestelmän 
ja SafetyBUS p -turvavä-
yläjärjestelmän perusteet

2

Asiantuntija

Kurssi Kesto/
pv

CECE – Certified        
Expert in CE Marking

3

CMSE® – Certified 
Machinery Safety       
Expert

4

CMSE® – 
Recertification

1

CEFS – Certified Expert 
in Functional Safety 

3

CRSE – Certified Robot 
Safety Expert 

2

Pätevöitymispolku johdantotasosta asiantuntijasertifiointiin
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Taso: Johdanto

Verkkokurssi: Koneturvallisuus -         johdanto ja käytännön toteutus

Online-lisenssi

• Kurssimateriaali annetaan käyttöön serverillämme. 

Kirjautumista varten saat käyttäjänimen ja salasanan 

(1 käyttöoikeus lisenssiä kohti). Näin sinulla on aina 

uusin versio kurssista käytettävissäsi.

Itseopiskeluun missä ja milloin haluat tai tueksi yhtiön sisäiseen koulutukseen. Verkkokurssillamme voit opiskella 
interaktiivisesti, mikä takaa hyvän oppimismotivaation. Olet samalla aina perillä koneturvallisuuden uusimmista 
kehityssuunnista. Verkkokurssin suuri etu on, että  voit suorittaa sen täysin ilman ennakkotietoja ja määrätä itse 
opiskelutahtisi.
Mikäli haluat syventää tietojasi, voit ottaa osaa esim. seuraaville kursseillemme:  ”Johdanto koneturvallisuuteen” ja  
„Koneturvallisuuden perusteet”.

 

Yrityslisenssi

• Kurssimateriaali annetaan käyttöön paikallisesti.    

Näin verkkokurssin voi integroida yrityksen opetus-

alustalle.

Hyödyt

• Ihanteellinen vasta-alkajille: Perustietoa moduuleittain 

nousevalla vaikeusasteella.

• Jaettu moduuleihin, joita voit käydä läpi omaan tahtiisi.

• Kaikkiin moduuleihin liittyy tehtäviä ja niiden ratkaisut 

oppimisen seuraamiseksi.

• Tehtävät voidaan suorittaa joko suoraan verkossa tai ne 

voidaan tulostaa ja niihin voi vastata kirjallisesti.

• Voit heti tarkastaa, ovatko vastauksesi oikein ja näin 

kontrolloida opiskelumenestystäsi.

• Kurssikielenä englanti tai saksa.

Johdanto
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Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Verkkokurssi: Koneturvallisuus -         johdanto ja käytännön toteutus

Taso: Johdanto

Sisältö

• Johdatus koneturvallisuuteen

 - Perustelut turvallisuudelle ja miksi tarvitsemme 

turvallisuustekniikkaa

 - CE-merkintä

 - Standardit ja direktiivit

 - Riskin arviointi

• Riskien vähentäminen

 - Suojavarusteet

 - Toiminnallinen turvallisuus

• Kaikki vaiheet käytännön esimerkin avulla

Kohderyhmät

• Mekaniikkasuunnittelijat

• Automaatiotekniikan sähköasentajat

• Teknikot

• Kouluttajat

• Normivastaavat

• Suunnittelijat

• Turvallisuusvastaavat, HS-managerit

Vinkki

Suosittelemme, että suoritat verkkokurssin 2-3 päivän 

aikana ja kertaat opitun.

Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus -

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Työpaja: Koneiden riskin arviointi

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Edistynyt: CE-merkinnän perusteet

Asiantuntija: CECE – Certified Expert in CE Marking

tai

Edistynyt: HRC-yhteistoimintarobottisovellusten turvallisuus

Perusteet: Robottijärjestelmien turvallisuus

Asiantuntija: CRSE – Certified Robot Safety Expert

Tilausnumero: 1T000156

Kesto: n. 3,5 tuntia

Hinta / online-lisenssi:

• 1 lisenssi::                 380 €

• alk. 10 lisenssiä:          72 €

• alk. 25 lisenssiä:          68 €

• alk. 50 lisenssiä:          47 €

• alk. 100 lisenssiä:        29 €

• alk. 150 lisenssiä:        23 €

• alk. 200 lisenssiä:        20 €

Hinta / yrityslisenssi:

• alk. 10 lisenssiä:         101 €

• alk. 25 lisenssiä:          95 €

• alk. 50 lisenssiä:          66 €

• alk. 100 lisenssiä:        41 €

• alk. 150 lisenssiä:        33 €

• alk. 200 lisenssiä:        29 € 

Teemme teille mielellään yksilöllisen tarjouksen.

https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196949
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Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen 

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Koneiden sähköturvallisuus teollisuuden asennuksissa

Asiantuntija: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Taso: Johdanto

Johdanto koneturvallisuuteen

Tavoite

Saat hyvän käsityksen teollisuuden turvallisuus-            

vaatimuksista, tietoa asetuksista, standardeista ja 

direktiiveistä. Yksipäiväisen koulutuksen aikana              

selostetaan koneen käyttöönottoon liittyvät velvoitteet. 

Koulutuksessa käydään läpi asianmukaiset lait,            

standardit ja laitosturvallisuusdirektiivit. Kurssi antaa   

hyvät perustiedot koneturvallisuuden periaatteista.

Sisältö

• Johdanto turvallisuuteen: turvallisuuden motivaatio, 

avainkysymyksiä liittyen olennaisiin turvallisuus- ja 

terveysvaatimuksiin

• Kansainvälinen lainsäädäntö

 - Sovellukset koneissa ja laitoksissa

 - Vaatimustenmukaisuuden edut

• Vaatimustenmukaisuusstandardit

• Turvahallintajärjestelmät

• Turvallisen laitoksen avaintekijät

• Koneturvallisuus

 - Koneiden uushankinta

 - Uusien koneiden muuttaminen

 - Valmistajien ja käyttäjien roolit ja vastuut

• Riskin arviointi

 - Vaarat

 - Riskiarviointimenetelmät

• Riskien vähentäminen

Kohderyhmät

• Käyttöönottohenkilöstö

• Rakentajat

• Projektipäälliköt

• Suunnittelijat

Vinkki

Koulutus ”Koneturvallisuuden perusteet“ voisi kiinnostaa 

sinua.

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Johdanto

Hyödyt

+  Hyvä yleiskuva koneturvallisuudesta

+  Ymmärrät paremmin yhteydet

+  Osallistuminen ei edellytä esitietoja

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000013

In-House-kurssi (1T000015)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196796
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Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Koneiden sähköturvallisuus teollisuuden asennuksissa

Asiantuntija: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Taso: Perusteet

Koneturvallisuuden perusteet

Tavoite

Koulutuksella syventävää tietoa teollisuuden teknisestä 

turvallisuudesta. Paranna tietojasi koneturvallisuudesta 

tärkeillä avainalueilla. Painopisteessä ovat CE-merkintä, 

suojausmenetelmät, turvakomponentit sekä ohjaus-      

järjestelmien suunnittelu ja validointi standardien EN ISO 

13849-1 ja EN/IEC 62061 mukaan. Ja kaikki tämä 

koneturvallisuutta edistävien standardien ja lakien pohjalta.

Sisältö

• Kansainvälisen ja paikallisen lainsäädännön ja            

turvallisuusstandardien kertaus

• Konedirektiivi ja CE-merkintä

 - Konedirektiivin vaatimukset

 - Olennainen eurooppalainen lainsäädäntö

 - Olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset

 - Tärkeitä standardeja (yhdenmukaistettu konedirektiivin 

ja muiden direktiivien kanssa)

• Riskin arviointi

 - Koneen rajat

 - Koneiden riskin arviointiin käytettävät standardit

• Johdanto suojausmenetelmiin ja -järjestelmiin

• Sähköturvallisuus (EN IEC 60204-1/NFPA 79),           

yleiset vaatimukset koneen sähköturvallisuudelle

• Lockout Tagout – vaarallisten energialähteiden erotus

 - LoTo-prosessin katsaus

 - LoTo-menettely

• Turvallisuussuunnittelu

 - Turvakomponentit ja suojausmenetelmät

 - Mekaanisia suojavarusteita koskevat standardit 

• Robottien turvallisuus

 - Arviointi ja suojavarusteet

 - Standardit ja lait

• Ohjausten turvallisuuteen liittyvät osat

• Johdanto turvaohjausten standardeihin                       

EN ISO 13849-1 ja EN/IEC 62061

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Kohderyhmät

• Rakentajat

• Projektijohtajat

• Suunnittelijat

Vinkki

Koulutus ”Johdanto koneturvallisuuteen“ voisi kiinnostaa 

sinua.

Perusteet

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 2 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 870 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000158

In-House-kurssi (1T000178)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196797
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Koneiden riskitön hankinta

Tavoite

Mitä on otettava huomioon, kun otetaan käyttöön uusia  

tai jälkivarusteltuja koneita? Mitkä turvallisuustekijät on 

otettava huomioon koneita hankittaessa? Tässä           

koulutuksessa tarkastellaan koko elinkaarta – uuden tai 

käytetyn koneen hankintapäätöksestä käytöstä poistoon 

tai myyntiin. Lisäksi painopisteessä on teknisten           

spesifikaatioiden laatiminen turvallisuusnäkökohdista.   

Opit mitä sinun on otettava huomioon, kun otat koneen 

käyttöön uudessa toimipaikassa. Tämä on erityisen 

tärkeää silloin, kun konetta käytetään toisessa maassa tai 

toisessa oikeustoimipaikassa tai halutaan ottaa käyttöön 

(käyttöönotto).

Sisältö

• Riskinhallinta ja siihen liittyvät kustannukset

• Kaikkien hankintaprosessiin osallistuvien roolit ja 

vastuualueet

• Hankintastrategia: toimittajien velvolisuus erityiseen 

huolellisuuteen

• Koneen erittely (tekninen spesifikaatio/tekniset tiedot)

• Mahdollisten toimittajien löytäminen

• Ostosopimus, sopimusprosessi

• Koneen luovutus/vastaanottoprosessi ennen ostoa

• Käytettyjen koneiden osto

• Rajat ylittävä koneiden käyttö

• Kustannus-hyötyanalyysi

Kohderyhmät

• Huoltohenkilöstö

• Tekniset johtajat, käyttöjohtajat

• Turvallisuus- ja työsuojeluvastaavat (HS-managerit)

• Ostajat, Investointivastaavat

• Rakentajat

• Suunnittelijat

• Järjestelmäintegraattorit

Vinkki

Kurssikielenä englanti.

Hyödyt

+  Hyödy ajankohtaisesta tietotaidosta tarpeenmukaisten 

koneiden hankinnassa.

+  Suosituksia, miten suojaudut juridisesti viallisen 

koneen varalta.

+  Käytä resurssisi tarpeenmukaisesti ostoprosessin 

asianmukaisten tekijöiden tunnistamiseksi ja         

huomioimiseksi.

Perusteet 

Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 482 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000054

In-House-kurssi (1T000145)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196805
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Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Taso: Perusteet

Työpaja: Koneiden riskin arviointi

Tavoite

Työpaja antaa osallistujille tiedot ja osaamisen arvioida 

koneiden riskit EN ISO 12100 mukaan. Riskien arviointi on 

pakollinen ja oleellinen osa koneturvallisuutta sekä 

ensimmäinen vaihe lain  (konedirektiivi 2006/42/EY) ja 

standardien noudattamiseksi. Tässä työpajassa käydään 

läpi koneen riskin arviointiprosessi kuvien ja videoiden 

avulla – interaktiivisesti ja käytännönläheisesti. Tavoitteena 

on, että kurssilainen osaa määrittää vaarat ja arvioida riskit 

(vakavuusaste ja todennäköisyys). Koulutuksessa 

käsitellään myös sopivat riskin vähennystoimenpiteet ja 

jäännösriskin määritys.

Sisältö

• Riskin arvioinnin direktiivit ja standardit

• Erilaisten arviointimenetelmien käyttö

 - Vaaraluokitusnumerointi

 - Riskimatriisi

 - Riskikaavio

• Tarkastustoimenpiteiden hierarkia

• Riskien pienentäminen ja jäännösriski

• Käytännössä hyvin koetellut riskin arviointitoimenpiteet

• Käytännön esimerkkejä

Kohderyhmät

• Tuotantolaitokset ja loppukäyttäjät

• Konerakentajat

• Normivastaavat

• Laitos- ja ohjausjärjestelmärakentajat

• Tekniset johtajat

• Turvallisuus- ja työsuojeluvastaavat (HS-managerit)

• Tekniset ostajat (erityisesti koneiden ja laitosten)

• Koneiden ja laitosten muutoksista ja kunnossapidosta 

vastaavat

Hyödyt

+  Kattavat tiedot riskin arvioinnin menettelyistä

+  Käytännönläheinen vuorovaikutteisten ja konkreet-

tisten esimerkkien ansiosta Perusteet

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000107

In-House-kurssi (1T000144)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196798
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Perusteet

Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

LoTo: Lockout Tagout -                    

turvallisuuteen liittyvä esto ja lukitus
Tavoite

Lockout Tagout tarkoittaa koneen energiasyöttöjen 

poiskytkemistä ja turvalukitusta. Seminaari antaa           

yksityiskohtaiset tiedot Lockout Tagout -menettelyn 

vaatimuksista ja käytöstä - sekä valmistajille että         

käyttäjille. Painotus on käyttäjäteemoissa. Seminaarissa 

tarkastellaan sekä lakisääteisiä vaatimuksia että           

käytännön esimerkkejä ja erilaisia käyttöönottoon           

liittyviä tilanteita.

Sisältö

Lakisääteisten LoTo-menettelyä koskevien vaatimusten 

lisäksi käsitellään kaikki energialajit ja niiden ominaisuudet.

LoTo-menettely

• Koneita ja laitoksia koskevat turvallisuusasetukset ja 

-standardit (kansainväliset ja Euroopan sisäiset)

• Energialähteiden turvallisuus

• Odottamaton käynnistyminen

• LoTo-prosessi:

 - Vaatimukset ja vastuut

 - Tärkeimmät menettelyt, dokumentit ja lukittujen 

järjestelmien merkintä

 - LoTo-metodiikka

 - LoTo-kehitysprosessit

 - LoTo-työkalut

PASloto-ohjelmisto

PASloto auttaa LoTo-menettelyn toimintakuvausten 

laatimisessa. Lisäksi ohjelmistolla on helppo dokumentoida 

koko laitoksen LoTo-menettely. Lisätietoa PASlotosta löydät 

osoitteesta www.pilz.com.

• Käytännön harjoituksia esimerkkikoneella

• Yksittäisten katkaisu- ja kytkentämenetelmien kuvaus

• Dokumentaatio-ohjeet

• Tukea LoTo-menettelyn dokumentointiin

• PASloton käyttö

Kohderyhmät

• Tekninen, erityisesti huoltohenkilöstö

• Rakentajat, sähköteknikot ja tuotantojohtajat

Vinkki

Jos haluat lisää harjoitusta, voit ladata harjoitukset omalle 

tietokoneellesi.

Hyödyt

+  LoTo-prosessien kehitys, toteutus ja huolto

+  Kaikki vaarallisten energioiden vapautuksen liittyvät 

näkökulmat työntekijöittesi ja laitteittesi suojaamiseksi

+  Hyödy toistettavista prosesseista LoTo-toteutukseen 

kaikille laitteille

+  Hyödynnä uuden PASloto-ohjelmiston hyödyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000056

In-House-kurssi (1T000037)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196806
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Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Robottijärjestelmien turvallisuus

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta 

robottien turvallisuusvaatimuksista. Koulutuksessa 

käsitellään robottijärjestelmien käyttöön liittyviä riskejä, 

riskien pienentämistä sekä muita toimenpiteitä, joilla 

robottien turvallista käyttöä voidaan tehostaa.

Sisältö

• Standardin EN ISO 10218 käyttö

• Voimassaolevat standardit robottisolujen                    

turvallistamiseen

• Robottisolujen riskin arviointi

• Robottisolujen turvallistamisen ja turvateknisten 

toimenpiteiden perusteet

• Turvallinen sisäänkäynti robottisoluihin

• Robottien vaarallisen liike-energian hallinta ja           

rajoittaminen

• Yleisimmät turvallisuusvirheet robottijärjestelmien 

liittämisessä

• Tyypilliset toimenpiteet robottisolun riskin                     

pienentämiseksi

Kohderyhmät

• Tekninen henkilöstö, joka on vastuussa robottijärjestel-

mien määräystenmukaisuudesta, automaatio-, sähkö-, ja 

mekaniikkasuunnittelijat

• Robottijärjestelmien integraattorit

• Kunnossapitohenkilöstö

• Turvallisuus- ja työsuojeluvastaavat (HS-managerit)

• Muut robottijärjestelmien kanssa työskentelevät henkilöt

Hyödyt

+  Opi asiaankuuluvien standardien ja direktiivien käyttö

+  Selkeytä turvaratkaisuja tuottavuuden parantamiseksi

+  Mahdollisten riskien huomiointi suunnitteluvaiheessa 

ja vastaava priorisointi

+  Olemassa olevien laitteistojen arviointi robotti-        

turvallisuuden näkökulmasta

Perusteet

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000051

In-House-kurssi (1T000038)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196807
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Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus -

johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: PNOZmulti - ohjelmointi ja huolto

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Edistynyt: 

-  PSS 4000 -automaatiojärjestelmä ja PSSu PLC –                            

Ohjelmointi ja huolto

- CE-merkinnän perusteet

Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Perusteet

Tavoite

Saat yleiskuvan konfiguroitavien PNOZmulti 2, PNOZmulti 

ja PNOZmulti Mini monipuolisista käyttömahdollisuuksista 

ja säästöpotentiaalista. Käytännön harjoitusten ja turva-

tekniikan sovellusesimerkkien avulla näytämme nopean ja 

helpon konfiguraation PNOZmulti Configurator-ohjelmalla.

Sisältö

• Johdatus turvallisuustekniikan nykytilanteeseen

• PNOZmulti Configurator-ohjelmointityökalun käyttö

• Käytännön harjoituksia PNOZmulti Configurator-      

ohjelmalla

• Pyörimisnopeuden ja liikkeen valvonta PNOZmulti:n  

avulla

• Ohjelmien luominen hätäpysäytys-, turvaportti-, 

turvavaloverho- ja pyörimisnopeuden valvonta           

-toiminnoilla

• Käytännön harjoituksia koulutuslaitteistolla

• Diagnostiikka ja käytännön vianmääritys PNOZmulti 

Configurator-ohjelmaa käyttävällä koulutuslaitteistolla

• Diagnostiikka PVIS-toiminnolla ja verkkopohjaisella 

PASvisu-visualisointiohjelmalla

Kohderyhmät

• Sähkö- ja automaatioasentajat

• Huoltoinsinöörit

• Käyttöönottohenkilöstö

• Rakentajat

• Projektipäälliköt

Edellytykset

• Perustiedot tietotekniikasta

• Perustiedot sähkötekniikasta

Vinkki

Koulutuksen sisältö viittaa seuraaviin tuotteisiin:         

PNOZ m(x)p, PNOZ mm(x)p, PNOZ m B0/B1.

PNOZmulti - ohjelmointi ja huolto

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 442 €/henkilö

Osallistujia: max. 8 hlöä

Tilausnumero: 1T000061

In-House-kurssi (1T000023)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

Hyödyt

+  Käytännönläheisiä konfigurointi- ja diagnostiikka-   

harjoituksia käyttäen opetuslaitteita

+  Monimutkaisten sovellusten nopea konfigurointi

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196872
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Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus -

johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Visualisointi PASvisu – ohjelmoinnilla

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Edistynyt: 

-  Automation System PSS 4000 with PSSu PLC -  

Ohjelmointi ja huolto

- CE-merkinnän perusteet

Perusteet

Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Visualisointi PASvisu – ohjelmoinnilla 

Tavoite

Verkkopohjainen PASvisu-visualisointiohjelmisto          

mahdollistaa konevalmistajille helpon konfiguroinnin ja 

käyttäjille yksinkertaisen käytön ja valvonnan.              

Koulutuksen tavoitteena on tutustua PASvisu-ohjelman 

monipuolisiin käyttömahdollisuuksiin ja oppia käyttämään 

niitä. Käyttömahdollisuudet esitetään käytännön           

harjoituksilla ja sovellusesimerkeillä.

Sisältö

• Projektin konfiguroinnin visualisointi käyttäen            

PASvisu Builder-ohjelmaa

• Laitteisto ja tietokantayhteydet                                

(PNOZmulti, PSS 4000, OPC UA-yhteys)

• PASvisu, toiminnot ja moduulit

 - Tulot ja lähdöt

 - Käyttäjähallinta

 - Kielen vaihtaminen

 - Diagnostiikkalista ja -loki

• PASvisu-lisenssiointi

• Ohjelmointiharjoituksia

Kohderyhmät

• Suunnittelijat

• Ohjelmoijat

• Järjestelmäintegraattorit

• Laitos- ja kunnossapitoinsinöörit

Edellytykset

Perustiedot konfiguroitavasta PNOZmulti-järjestelmästä tai 

perustiedot PSS 4000-automaatiojärjestelmästä

Skannaa QR-koodi älypuhelimellasi, niin näet, 
miltä hallinnan ja visulisoinnin täydellinen 
symbioosi näyttää. PASvisu on apunasi koneen 
elinkaaren kaikissa vaiheissa. 

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 442 €/henkilö

Osallistujia: max. 6 hlöä

Tilausnumero: 1T000016

In-House-kurssi (1T000029)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196795
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Taso: Perusteet

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Perusteet

Tavoite

Kurssin tavoitteena on ennen kaikkea keskittyä           

työntekijöiden suorittamiin tehtäviin kunnossapidossa ja 

huollossa. Pääpaino on diagnosoinnissa ja vianetsinnässä. 

Käydään läpi, kuinka järjestelmävirheet voidaan korjata. 

Koulutuslaitteen avulla  käyttäjän määrittämät virheet 

simuloidaan ja löydetään ratkaisut. Muita pääkohtia ovat 

laitteistorakenne ja PSSuniversal-moduulien vaihto sekä 

laitteisto- ja johdotusvirheiden paikantaminen ja            

korjaaminen.

Sisältö

• Lyhyt esittely uusimpaan tietoturvatekniikkaan

• Laitteisto ja järjestelmän rakenne 

• Järjestelmäarkkitehtuuri ja verkko 

• Pilz Automation Suite (PAS4000)-katsaus

• Diagnostiikkavaihtoehdot

• Vianetsintä 

• Käytännön harjoitukset

• Tietojen varmuuskopiointi

• Prosessin diagnoosi

• Laiteohjelmiston päivitys

Kohderyhmät

• Ohjelmoijat

• Huolto- ja kunnossapitohenkilöt

Edellytykset

• Perustiedot PLC-ohjelmoinnista

• Perustiedot sähkötekniikasta

PSSuniversal PLC – huolto

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:15 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 482 €/henkilö

Osallistujia: max. 6 hlöä

Tilausnumero: 1T000067

In-House-kurssi (1T000092)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/072115
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Taso: Johdanto

Verkkokurssi: Koneturvallisuus  – Johdanto ja 
käytännön toteutus

Sisältö

• Johdanto koneturvallisuuteen

 - Motivation for safety and why  

we need safety technology

 - CE marking

 - Standards and directives

 - Risk assessment

• Risk reduction

 - Safeguards

 - Functional safety

• All steps are explained using the  

application example of a real machine

• Practical section

 - Application examples (wiring with EPLAN)

Kohderyhmät

• Mechatronics engineers

• Electronic technicians for automation engineering

• Aspiring engineers

• Trainers

• Standards officers

• Design engineers

• Safety officers

Vinkki

We recommend performing the WBT over two  

to three Päivää and repeating what has been learned.

Good to know

• Ideal for beginners: Communicating the Perusteets and 

increasing level of difficulty within the Kurssi course

• Separation into different modules that you can process 

at your own individual learning speed

• All modules are accompanied by exercises and 

subsequent solutions for checking your learning 

success. These can either be processed directly within 

the WBT or printed out and completed in writing.  

You can thereby directly check whether your answers 

were correct and monitor your learning success.

• Available in German and English  

(other languages possible on request)

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Johdanto

www.pilz.com

Pilz tarjoaa kaiken, mitä koneiden ja laitteistojen  automaatioon 

tarvitaaan: innovatiivisia komponentteja ja järjestelmiä, joissa 

turvallisuus ja automaatio sulautuvat yhteen ohjelmistoissa ja 

hardwaressa. 

Automaatioratkaisuja ihmisten, koneiden ja ympäristön suojele-

miseksi. 

Safely.
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Taso: Edistynyt

Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1 ja 
EN IEC 62061 mukaan

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on esitellä prosessit ja standardit, 

jotka ovat tärkeitä turvallisuuteen liittyvien ohjaus-          

järjestelmien suunnittelun ja arvioinnin kannalta. Tässä 

koulutuksessa käsitellään ISO 13849-1 standardin 

(turvallisuuteen liittyviä ohjauksia käsittelevä standardi) 

käyttöä automatisoinnissa ja laitteistojen valmistuksessa. 

Lisäksi selostamme EN IEC 62061 standardiin perustuvat 

vaatimukset.

Sisältö

• Turvallisuusmääräykset ja -standardit ( johdanto)

• Turvallisuuteen liittyvien ohjauksien standardit

 - EN ISO 13849-1

 - EN IEC 62061

• Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien suunnittelun 

perusteet

• Turvallisuuden eheyden tason (SIL) ja suoritustason (PL) 

laskeminen

• PAScal-laskentatyökalun käyttö

Kohderyhmät

• Rakentajat ja suunnittelijat kone- ja laitosrakentamisessa 

sekä ohjaus- ja automaatiotekniikassa.

Vinkki

Tarjoamme koulutuksen yhteydessä PAScal-                 

laskentaohjelman täysversion 100 euron erikoishintaan   

(sis. ohjelmistolisenssin). Säästät yli 200 euroa. 

Ota yhteyttä!

Hyödyt

+  Turvallisuussuunnittelun analyysi

+  Tärkeimmät arkkitehtuurit ja vaihtoehdot, kun 

suunnitellaan turvallisuuteen liittyviä ohjausjärjestelmiä. 

Lisäksi käytännön esimerkkejä

+  Strukturoidun konseptin edut turvallisuusjärjestelmän 

luonnin yhteydessä

+  Koetellut menetelmät koneen rakennusta varten

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000043

In-House-kurssi (1T000147)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196790
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Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Koneiden sähköturvallisuus teollisuuden asennuksissa 

Asiantuntija: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Taso: Edistynyt

Koneiden sähköturvallisuus teollisuuden  
asennuksissa (EN IEC 60204-1)

Tavoite

Kuka tahansa, joka valmistaa, tuo maahan, vie tai    

käyttää teollisuuskoneita ja ohjauskeskuksia ja vastaa 

niiden turvallisuudesta laitteiden turvallisuutta koskevan 

lain mukaisesti, on tarkistettava ne EN IEC 60204:n 

mukaisesti. Koulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot 

koneiden ja laitosten sähköturvallisuudesta. Koneiden 

sähkötekniikkaan liittyvät vaatimukset on esitelty          

standardissa EN IEC 60204-1. Sähköisten, elektronisten  

ja ohjelmoitavien elektronisten laitteiden ja konejärjestel- 

mien suunnitteluun, rakentamiseen ja kunnossapitoon 

liittyvät vaatimukset.

Sisältö

• Yleiskuva koneiden ja laitosten sähköstandardeista

• Sähköasennuksille asetettavat vaatimukset

• Sähköiset vaarat / sähköiskulta suojautuminen

• Kaapelointiesimerkkejä

• Vaatimukset koneenohjaustoiminnoilla ja varusteilla 

varustetuille käyttöliittymille

• Vaatimukset ohjauslaitteiden sijoittelulle ja asennukselle

• Validointi ja varmistus

Kohderyhmät

• Sähköasentajat

• Vastaavat henkilöt

• Työnjohtajat

• Vastaavat sähköasentajat

• Laitosvastaavat

• Rakentajat

Hyödyt

+  EN IEC 60204:n soveltamisala tutuksi

+  Hyödynnä teknisen dokumentaation tarjoamia etuja

+  Ymmärrät kuinka suojata itsesi ja henkilökunnan

+  Lyhentyneet asennusajat, jotka perustuvat               

johdonmukaiseen suunnitteluun

+  Parhaaksi koetut menetelmät ohjauskeskuksen 

suunnittelussa ja rakentamisessa

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000058

In-House-kurssi (1T000036)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196799
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Koneturvallisuuden asiantuntija

Taso: Edistynyt

Kurssin tarkoituksena on antaa osallistujille kattavat tiedot ja valmiudet koneiden ja laitteiden turvallistamiseksi.

Osallistujat saavat perustiedot vaadittavan CE-merkinnän oikeusperustasta, samalla kun kurssi käy läpi                     
yksityiskohtaisesti CE-merkintäprosessin vaiheet soveltaen yhdenmukaistettuja standardeja.

Lisäksi kurssilla keskitytään lakisääteiseen riskin arviointiin sekä riskien pienentämisstrategiaan. Tämä tehdään 
osittain teoreettisena katsauksena, mutta suurelta osin myös käytännön harjoituksissa.

Olennainen osa riskien pienentämisstrategiaa on koneen turvaohjausjärjestelmä, jonka on täytettävä kattavat ja 
erityiset vaatimukset. Kurssin aikana osallistujat saavat perustaidot voidakseen osallistua koneiden ja järjestelmien 
turvaohjausjärjestelmien suunnitteluun ja validointiin.

Koneturvallisuuden asiantuntijana sinulla on tarvittava perusta voidaksesi osallistua aktiivisesti koneen           
CE-merkintään, mukaan lukien turvallisuuteen liittyvien tehtävien käytännön toteutus.

Sisältö

Päivä 1: CE-merkinnän perusteet

• Konedirektiivi 2006/42 / EY, soveltamisala ja             

vaatimukset

• Olennaiset turvallisuus- ja terveysvaatimukset

• Konedirektiivin 2006/42 / EY mukaiset                        

yhdenmukaistetut standardit

• Koneita ja laitoksia koskeva eurooppalainen              

lainsäädäntö

• Koneiden CE-merkinnän periaatteet ja menettelyt

• Vastuut koneen koko elinkaaren aikana

• Vaatimukset asiakirjoille, mukaan lukien                     

vaatimustenmukaisuusvakuutus, tekninen                   

tiedosto ja CE-merkin kiinnittäminen

Päivä 2: Työpaja: koneiden riskin arviointi

• Riskien arviointia koskevat direktiivit ja standardit

• Eri menetelmien käyttö riskien arvioinnissa

 - HRN (Hazard Rating Numbers)

 - Riskimatriisi

 - Riskigraafi

• Hallintohierarkia

• Riskien pienentäminen ja jäännösriski

• Hyvin koetellut riskin arviointitoimenpiteet

• Käytännön esimerkkejä

Edistynyt
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Koneturvallisuuden asiantuntija

Taso: Edistynyt

Päivä 3: Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1 ja 

EN IEC 62061 mukaan

• Turvallisuusmääräykset ja -standardit ( johdanto)

• Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien standardit

 - EN ISO 13849-1

 - EN / IEC 62061

• Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien yleiset 

suunnitteluperiaatteet, mukaan lukien turvatoimintojen 

suunnittelu

• Suoritustason (PL) ja turvallisuuden eheystason (SIL) 

laskeminen

• PAScal-ohjelmistotyökalun käyttö

• Käytännön esimerkkejä

Kohderyhmät 

• Mekaniikka- ja sähkö/automaatiosuunnittelijat

• Järjestelmäintegraattorit

• Turvallisuusvastaavat (HS-Managerit)

Vinkki

Koulutukseen osallistujille tarjoamme mahdollisuuden 

ostaa Safety Calculator PAScal -ohjelmistotyökalu 

erikoishintaan 100 €, sis. ohjelmistolisenssin.               

Normaalihinta 332,30 €.

Hyödyt

+  Direktiivin mukainen CE-merkintä

+  Turvasuunnittelun yksityiskohtainen arviointi

+  Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien             

suunnittelun tärkeimmät arkkitehtuurit ja vaihtoehdot

+  Jäsennelty konsepti turvasuunnitteluun

+  Hyvin koetellut menetelmät konesuunnitteluun

+  Laaja tuntemus riskin arvioinnin menetelmistä

+  Käytännön esimerkkejä

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 3 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 1 300 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000179

In-House-kurssi (1T000180)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Koneturvallisuuden asiantuntija

Asiantuntija: 

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

- CMSE – Certified Machinery Safety Expert
- CECE – Certified Expert in CE Marking

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/073681
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Edistynyt

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

PSS 4000 -automaatiojärjestelmä ja PSSu PLC – 
ohjelmointi ja huolto

Tavoite

Tässä PSS 4000-automaatiojärjestelmää koskevassa 

koulutuksessa selostetaan komponenttipohjaisen              

ohjelmoinnin edut. Lisäksi selostetaan I/O-moduuleja 

käyttävän PSSuniversal-järjestelmän ohjaustoiminnot       

sekä tiedonsiirto  SafetyNET p-verkon kautta.

Lisäksi esitellään hajautettujen ohjausjärjestelmien              

yksinkertainen ja joustava konfigurointi PAS4000-              

ohjelmistoalustan avulla. Lopuksi laaditaan ja testataan 

malliharjoituksia koulutuslaitteistolla. Koulutus sisältää     

myös vianetsintätoimintojen käytön.

Sisältö

• EN/IEC-61131-3 -ohjelmoinnin perusteet ja eri        

ohjelmointikielet

• Johdatus turvallisuustekniikan nykytilanteeseen

• Fyysinen rakenne: laitteet, liittimet ja kaapelit

• Järjestelmäarkkitehtuuri ja verkottuminen

• Turvallisuuteen liittyvä tiedonsiirto,                               

SafetyNET p-verkon konfigurointi

• Turva- ja standardiautomaation välinen kommunikointi

• Pilz Automation Suite (PAS4000) –ohjelman esittely

• PASmulti-ohjelmointieditorin perusteet

• Komponenttipohjaisen ohjelmoinnin harjoituksia

• SafetyNET p:n perusteet; RTFN- ja RTFL-protokollat

• Ethernetin perusteet, fyysiset ominaisuudet:                

topologiat, verkkojen laajennukset

• Diagnostiikkavaihtoehdot ja yksinkertainen vianetsintä

• Yhteydet eri tiedonsiirtojärjestelmiin

• Tietojen varmuuskopiointi ja laiteohjelmiston päivitys

Kohderyhmät

• Projekti-insinöörit

• Suunnitteluinsinöörit

• Ohjelmoijat

• Käyttöönottoinsinöörit

• Huoltoinsinöörit

Edellytykset

• Perustiedot sähkösuunnittelusta

• Perustiedot mekaniikkasuunnittelusta

Vinkki

• Koulutuksen sisältö käsittelee PSSuniversal PLC-ohjainta 

PSS 4000-järjestelmän osana ja liittyy seuraavaan 

laitteistoon: PSSu H PLC1 FS (xxx), esim. PSSu H PLC1 

FS SN SD

• Seuraavat neljä moduulia ovat tarjolla jatkokursseiksi: 

Huolto, Ohjelmointi strukturoidulla tekstikielellä,        

Epäkeskopuristimen turvaohjauksen ohjelmointi sekä 

Rautatiesovellusten ohjelmointi

Edistynyt: PSS4000 -automaatiojärjestelmän ja PSSu PLC -                
ohjelmointi ja  huolto

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  –

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet:

- PNOZmulti - Ohjelmointi ja huolto

- Visualisointi PASvisu - ohjelmoinnilla

PSS 4000 -automaatiojärjestelmässä

Taso: Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 2 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 965 €/henkilö

Osallistujia: max. 6 hlöä

Tilausnumero: 1T000066

In-House-kurssi (1T000091)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196880
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Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  –
Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Työpaja: Koneiden riskin arviointi

Edistynyt: HRC-yhteistoimintarobottisovellusten turvallisuus 

Asiantuntija: CECE – Certified Expert in CE Marking

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

HRC-yhteistoimintarobottisovellusten           
turvallisuus

Tavoite

Mitä lähempänä ihminen ja kone voivat työskennellä 

toisiaan, sitä tehokkaammiksi työtavat kehittyvät. Tällä 

tavalla voit yhdistää ihmisen kyvyt ja robottien edut,    

kuten niiden voiman, kestävyyden ja nopeuden. Uuden 

tyyppiset robotit - joita kutsutaan coboteiksi - sallivat 

ihmisten ja robottien työskentelyn samassa tilassa 

samanaikaisesti. Turva-aitaa ei enää tarvita. Tällainen 

yhteistyö vaatii yhä enemmän uusia teknologioita ja 

ratkaisuja.

Millaiset olosuhteet vaaditaan sen varmistamiseksi,      

ettei ihmisen ja koneen välisessä vuorovaikutuksessa 

tapahtuisi onnettomuutta? Miten CE-merkinnän            

vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely toteutetaan? 

Näytämme sinulle, mitä sinun on otettava huomioon 

arvioitaessa HRC (Human Robot Collaboration)             

yhteistoimintarobottisovellusta ja mitkä toimenpiteet   

sinun on toteutettava.

Sisältö

• Robottijärjestelmien turvallisuuden perusnäkökohdat

• Standardien mukaiset turvallisuusratkaisut, kuten       

DIN EN ISO 10218-2 ja ISO/ TS 15066

• Yhteistoimintarobottien ja robottijärjestelmien riskin 

arviointi ja turvallistaminen

• Riskin arvioinnin läpikäynti esimerkkisovellukseen 

perustuen

• Validoinnin merkitys ja tarve

• Perustiedot törmäyksen mittauksesta

• Mittauspisteiden ja antureiden sijoittaminen

• Törmäysmittaus ISO TS 15066-raja-arvojen mukaisesti

Kohderyhmät

• Tekniset suunnittelupäälliköt

• Robottijärjestelmien integraattorit

• Turvallisuus- ja työsuojeluvastaavat (HS-managerit)

• Projekti-insinöörit tuotantolaitoksissa

Vinkki

Tutustut koko mittausmenetelmään, mukaan lukien 

toteutukseen ISO/TS 15066 -mukaisella HRC-törmäysmit-

tauslaitteistolla.

Hyödyt

+  Lisää työvaiheiden tehokkuutta turvallisella ihmisen ja 

robotin yhteistyöllä

+  Opi projektin kannalta asianmukaiset standardit

+  Optimoi robottijärjestelmien riskin arviointiin liittyvät 

tietotaitosi

Edistynyt

Taso: Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000083

In-House-kurssi (1T000146)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196808
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Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

HRC-törmäysmittaussarjan työpaja standardinmukaista 
ihmisen ja robotin yhteistoimintaa varten

Tavoite

Teknisessä spesifikaatiossa ISO/TS 15066 annetaan 

jokaiselle vartalon osalle biomekaaniset raja-arvot, jotka 

toimivat vaarattoman törmäyksen mittana. Voima/suori-

tuskykyperiaatetta noudattavissa ihmisten ja robotin 

yhteistoimintasovellusten (HRC) validointivaiheessa on 

törmäysmittauksen avulla määriteltävä, pysytäänkö 

raja-arvojen sisällä. Työpajan tavoitteena on suorittaa 

voima- ja painemittaus sekä tulkita mittaustulokset oikein. 

Tämä antaa sinulle valmiudet suorittaa törmäysmittaukset 

itsenäisesti omassa sovelluksessasi.

Sisältö

• HRC-törmäysmittaussarjan toiminnot ja käyttö

• Voiman ja paineen mittaus

• Mittaustulosten arviointi ja tulkinta

• Mittausmenetelmä

• Mittauspisteiden tunnistus

• Anturien sijoittelu – mittauslaitteen oikea käyttö

• Vaihtoehtoisten paikkojen määrittely

• Törmäysmittaus ISO/TS 15066-standardin                   

raja-arvojen perusteella

Kohderyhmät

• Sähköasentajat

• Huoltohenkilöstö

• Käyttöönottohenkilöstö

• Rakentajat

• Suunnittelijat

• Ohjelmoijat

• Käyttäjät

• Järjestelmäintegraattorit

Hyödyt

+   Hyödy yli 3 000 HRC-mittauksen kokemuksesta

Edistynyt

Törmäysmittaussarja PRMS

Taso: Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 482 €/henkilö

Osallistujia: max. 8 hlöä

Tilausnumero: 1T000119

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196809
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
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Tuotteita ja ratkaisuja HRC-yhteistoimintarobotti

Pilz PRMS-törmäysmittaussarja 
robottisovelluksesi validointia varten

PRMS-törmäysmittaussarjaa käytetään ihmisen ja 

robotin yhteistoimintasovellusten validointiin ja sillä 

mitataan mahdollisessa törmäyksessä syntyvät 

voimat ja paineet. 

ISO/TS 15066 -standardin mukaan ilman turva-    

aitoja käytettävässä HRC-sovelluksessa on 

mahdollisen törmäyksen raja-arvot otettava 

huomioon. Tästä syystä kaikille HRC-sovelluksille  

on suoritettava  asiaankuuluvat mittaukset. Jousilla 

ja antureilla varustettu törmäysmittaussarja mittaa 

ihmiskehoon kohdistuvat voimat sekä paikallisen 

paineen paineherkällä kalvolla ja vertaa niitä 

annettuihin raja-arvoihin.

Helppokäyttöisellä ohjelmistotyökalulla voidaan 

mitatut arvot validoida ja digitalisoida sekä luoda 

testiraportit. 

Tarjoamme PRMS-törmäysmittaussarjaa myös 

osana kattavaa vuokrakonseptia:

• Minimivuokra-aika: 2 kk

• Vuokrasopimuksen kesto: rajoittamaton

Vuokrakonsepti sisältää:

• törmäysmittaussarjan kattavan käytön       

HRC-yhteistoimintasovellusten mittaamiseen

• 1 pvn käytännönläheisen tuotekoulutuksen

• vuosittaisen kalibroinnin ja software-päivitykset 

sekä mittaussarjan huollon (ei sisällä rahtikuluja)

Hyödyt

• all-in-one -vuokrakonsepti

• säännöllisesti huollettu, kalibroitu ja päivitetty 

uusinta tekniikkaa edustava huipputuote

• tuotteiden hyvä saatavuus ja täydellinen toimivuus 

kattavan after-sales- ja asiakastukipaketin ansiosta

• lisensoitu ohjelmisto helppoa analysointia, 

visualisointia ja dokumentointia varten

• helppokäyttöinen, kompakti ja kevyt tuote

• sopeutuu joustavasti eri ympäristöolosuhteisiin: 

jousia helposti saatavilla

• pitkä käyttöikä kestävän rakenteen ja                

korkealaatuisten komponenttien ansiosta



32

CE-merkinnän perusteet

Tavoite

CE-merkintämenettelyssä kuvataan tuotteiden asetusten 

mukainen sertifiointi Euroopan talousalueella. Prosessin 

päätteeksi dokumentoidaan CE-kilven kiinnityksellä, että 

kaikki konedirektiivin 2006/42/EY mukaiset turvallisuus- 

vaatimukset täyttyvät.

Konedirektiivi 2006/42/EY ja sen vaatimukset koneiden 

CE-merkinnän näkökulmasta. Mitä koneita konedirektiivi 

koskee? Mitkä ovat koneen rakentajien (valmistajien) ja 

käyttäjien (työantaja) vastuut? Tässä koulutuksessa saat 

vastauksen näihin kysymyksiin, jotka liittyvät koneiden 

rakentamiseen sekä uusien ja vanhojen koneiden myyntiin 

ja käyttöönottoon. Lisäksi vilkaisemme sellaisten koneiden 

suunnittelua koskevia standardeja, jotka otetaan käyttöön  

ja joita käytetään Euroopan talousalueella. Koulutuksessa 

käydään läpi koneiden CE-merkinnän prosessit vaihe 

vaiheelta.

Esimerkkikoneella/3D-mallilla tehtyjen käytännön harjoitus-

ten ansiosta voit arvioida koneesi tilanteen koulutuksen 

jälkeen ja varmistaa sen vaatimustenmukaisuuden.

Sisältö

• Konedirektiivin 2006/42/EY käyttökohteet ja              

vaatimukset

• Oleelliset työsuojelutoimenpiteet

• Yhdenmukaistetut standardit konedirektiivissä   

2006/42/EY

• Eurooppalainen lainsäädäntö liittyen koneisiin ja  

laitoksiin

• Koneiden CE-merkinnän perusteet ja menettely

• Vastuut koneen koko elinkaaren ajan

• Vaatimukset dokumentaatiolle: vaatimustenmukaisuus-

vakuutus, tekninen dokumentaatio ja CE-merkin 

kiinnittäminen

Edistynyt

Taso: Edistynyt
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Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  –

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Työpaja: Koneiden riskin arviointi

Edistynyt: CE-merkinnän perusteet

Asiantuntija: CECE – Certified Expert in CE Marking

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  –

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet:

- PNOZmulti - Ohjelmointi ja huolto

- Visualisointi PASvisu – Ohjelmoinnilla

Edistynyt: CE-merkinnän perusteet

tai

Hyödyt

+  Direktiivin mukainen CE-merkintä

+  Erittäin käytännönläheinen esimerk-             

kikoneella/3D-mallilla tehtyjen harjoitusten 

ansiosta

Kohderyhmät

Koulutus on suunnattu erityisesti koneiden valmistajille, 

maahantuojille ja integraattoreille, jotka vastaavat   

CE-merkinnästä. Lisäksi se on suunnattu kaikille, jotka 

vastaavat työssään koneturvallisuudesta, esim:

• Käyttöönottohenkilöstö

• Rakentajat

• Projektipäälliköt

• Suunnittelijat

• Järjestelmäintegraattorit

• Turvallisuusvastaavat (HS-managerit)

• Tuotantojohtajat ja –vastaavat

• Koneiden ja laitosten muutoksesta ja kunnossapidosta 

vastaavat

• Tekniset sisäänostajat

Vinkki

Kurssi on ihanteellista valmennusta CECE – Certified 

Expert in CE Marking -pätevöitymistä varten.

Taso: Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi 

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000041

In-House-kurssi (1T000035)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196800


34

Taso: Edistynyt

Autonomisesti liikkuvien laitteiden 

(AGV, AMR/V) turvallinen käyttö
Tavoite

Automaattiohjattujen ajoneuvojen, Automated Guided 

Vehicles (AGV), ja autonomisesti liikkuvien robottien/

ajoneuvojen, Autonomous Mobile Robot/Vehicles    

(AMR/V), käyttö on tulossa yhä suositummaksi, etenkin   

kun niistä on tullut itsenäisempiä, joustavampia ja            

vähemmän riippuvaisia kiinteästä infrastruktuurista, jossa 

niitä käytetään.

Kurssin tavoitteena on saada osallistujat ymmärtämään 

AGV/AMR:n toiminnallisuus ja riskit, jotka  aiheutuvat 

integroitaessa yksi tai useampi AGV / AMR olemassa 

olevaan järjestelmään. Lisäksi näytämme, miten laitteita 

käytetään työpaikalla oikein. AGV/AMR -laitteiden            

liikkuvuusnäkökohdista johtuen riskit ovat erilaisia kuin 

perinteisissä koneissa. Kurssi osoittaa tyypilliset               

toimenpiteet riskien vähentämiseksi ja erilaisten               

turvallisuusstrategioiden käytön. 

Sisältö

• Johdatus lainsäädännöllisiin puitteisiin ja          

AGV-standardeihin (ISO 3691-4)

• Konedirektiivi ja CE-merkintä

• Yksittäisen AGV:n ja AGV-järjestelmän CE-merkintä

• Erityisesti AGV:hen kohdistuvat riskin arvioinnin ja 

turvateknologian standardit

AGV

• Johdatus AGV:hen (teknologia ja tyypit)

• AGV:n turvateknologia

• Ohjausjärjestelmän turvallisuuteen liittyvä osa

• AGV: n turvavaatimukset ja -toiminnot ISO 3691-4 

-mukaan

AGV-järjestelmä

• AGV-järjestelmän turvavaatimukset ISO 3691-4:n 

mukaan

• AGV-järjestelmän vaarojen arviointi 

• Työpaikan jakaminen vyöhykkeisiin

• AGV-järjestelmien jäännösriskien hallinta

 

Työpaja

• AGV-järjestelmän suunnittelu ja validointi työpaikalla

Edistynyt
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Autonomisesti liikkuvien laitteiden 

(AGV, AMR/V) turvallinen käyttö
Kohderyhmät

Tämä koulutus on suunnattu erityisesti AGV-valmistajille, 

integraattoreille ja käyttäjille, joilla on erityinen vastuu 

AGV-järjestelmän käytöstä. Lisäksi se on suunnattu 

ihmisille, jotka ovat vastuussa koneiden turvallisuudesta 

päivittäisessä toiminnassa sekä uusien että nykyisten 

ajoneuvojen osalta, kuten:

• Laitosinsinöörit

• Terveydestä ja turvallisuudesta vastaavat

• Projekti-insinöörit

• Järjestelmäintegraattorit

Vinkki

Kurssikielenä englanti.

Taso: Edistynyt

Hyödyt

+  Opi asiaankuuluvien standardien ja direktiivien oikea 

soveltaminen ja täytäntöönpano

+  Hallitse riskejä, jotka aiheutuvat AGV: n asentamisesta 

tuotantotiloihin ja sen käytöstä niissä

+  Arvioi nykyiset laitoksesi AGV-järjestelmien             

turvallisuuden kannalta

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.30

Hinta: 529 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000197

In-House-kurssi (1T000198)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196800
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
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Taso: Edistynyt

Turvatoimintojen laskeminen                          
PAScal-turvalaskentaohjelmalla

Tavoite

Osallistujat saavat lyhyen johdannon EN ISO 13849-1 

standardiin ja sen vaatimuksiin todennäköisyyden 

laskemiseksi. Lisäksi osallistujat oppivat käyttämään ja 

hyödyntämään PAScal-laskentaohjelmaa toiminnallisen 

turvallisuuden todentamiseksi. Käytännön harjoitusten 

avulla lasketaan koneiden ja laitteistojen komponenttien 

saavutettavissa oleva PL (Performance Level) ja SIL  

(Safety Integrity Level).

Sisältö

• Toiminnallisen turvallisuuden peruskäsitteiden oppiminen

• Performance Level (PL)

• Suojaustoiminnon rakentaminen/rakenne

• Ohjausjärjestelmän arkkitehtuurin tarkastelu ja valinta

• PAScal-laskentaohjelman käyttö

• Käytännön harjoituksia

• Oman komponenttikirjaston luominen

• Komponenttikirjaston tuonti Sistema / VDMA:sta

Kohderyhmät

• Suunnittelijat

• Projektipäälliköt

Edellytykset

• Perustiedot tietojenkäsittelystä

• Perustiedot sähkötekniikasta

• Perustiedot ohjausjärjestelmien turvavaatimuksista     

(EN ISO 13849-1 ja EN/IEC 62061)

Vinkki

Tämän kurssin yhteydessä tarjoamme Safety Calculator 

PAScal -ohjelman täysversion, sis. lisenssin, erikoishintaan 

EUR 100,-.  Normaalihinta EUR 332,30.

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 454 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000044

In-House-kurssi (1T000148)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/073694
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Taso: Edistynyt

PMC – konfigurointi ja huolto

Tavoite

Opit asentamaan, liittämään ja konfiguroimaan Pilz   

Motion Control -ohjausjärjestelmiä sekä ottamaan niitä 

käyttöön. 

Automaatiotehtävät suoritetaan ja testataan PLC-          

ohjelmistolla.

Kurssin aikana tutustut suuren valikoimaan toimintoja 

liikkeeseen, moottorin viritykseen, PLC:hen ja              

synkroniseen käyttöön liittyen.

Kurssi käsittelee myös vianmääritystä, laiteohjelmiston 

päivittämistä ja hallintaa PROFIBUS:illa.

Sisältö

• Perustiedot taajuusmuuttajan tekniikasta, käsitteistä ja 

peruskomponenteista

• PMC: n tuotevalikoima (servovahvistimet, turvakortit, 

Primo Drive, Primo Compact, moottorit ja työkalut)

• Servomoottori, takaisinkytkentäjärjestelmä, parametrit   

ja jarru

• Servovahvistin, rakenne, käyttöliittymät, moottorin 

parametrit, anturin palaute ja turvaominaisuudet (STO)

• PASmotion, Pterm, parametriasetus, PDrive,          

moottoritietokanta ja moottorin valinta

• Servovahvistimien toiminta Motiontools:in, Pscope:n, 

toimintatilojen, liikelohkojen, virityksen ja vianmäärityksen 

kanssa

• PASconfig, Sdrive ja SS1:in ja SLS:iin liittyviä tehtäviä

• Vianmääritys

Kohderyhmät

• Projektipäälliköt

• Ohjelmoijat

• Huolto- ja kunnossapitohenkilöstö

Edellytykset

• Perustiedot sähkötekniikasta

Vinkki

Kurssikielenä englanti. Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 3 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 980 €/henkilö

Osallistujia: max. 8 hlöä

Tilausnumero: 1T000079

In-House-kurssi (1T000026)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/180425
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Taso: Edistynyt

PSS-ohjausjärjestelmän ja SafetyBUS p         
-turvaväyläjärjestelmän perusteet

Tavoite

Tämä peruskurssi perusteellisine turvallisuustekniikan 

johdantoineen on tarkoitettu käyttäjille, joilla ei ole   

lainkaan tai hyvin vähän kokemusta ohjelmoitavan 

PSS-ohjausjärjestelmän ja SafetyBUS p                       

-turvaväyläjärjestelmän käytöstä. 

Kurssilla opitaan turvallisuuteen liittyvien ohjaustehtävien 

suunnittelu, ohjelmointi ja käyttöönotto. Käytännön 

harjoituksissa tutustutaan ohjelmoitavan PSS-               

ohjausjärjestelmän kattaviin diagnostiikkatoimintoihin. 

Lisäksi käydään läpi miten automatisointi voidaan tehdä 

joustavasti ja taloudellisesti ohjelmoitavien PSS-            

ohjausjärjestelmien ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän 

avulla.

Sisältö

• Ohjelmoitavien PSS ja PSSuniversal-ohjausjärjestelmien 

ja SafetyBUS p -turvaväyläjärjestelmän rakenne ja 

käyttökohteet

• Kenttäväyläjärjestelmien perusteet

• PSS, PSSuniversal ja SafetyBUS p -komponenttien 

esittely

• PSS-itsetestitoiminnot SafetyBUS p:n kanssa

• Prosessiyksiköiden digitaalinen ja analoginen liittäminen

• PSS WIN-PRO-ohjelmointityökalun käyttö

• Yksinkertaisen ohjelman suunnittelu ja luominen

Kohderyhmät

• Suunnittelijat, ohjelmoijat ja projektipäälliköt, joilla ei ole 

yhtään tai vain vähän kokemusta PSS ja SafetyBUS p 

-järjestelmien käytöstä

Edellytykset

• PLC-ohjelmoinnin perustuntemus

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Edistynyt

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 2 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.15

Hinta: 965 €/henkilö

Osallistujia: max. 6 hlöä

Tilausnumero: 1T000072

In-House-kurssi (1T000024)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

Turvarele PNOZsigma – joka tarpeeseen 
optimaali turvaratkaisu

Ihmisille ja koneille aiheutuvien riskien minimointi on Pilz-turvareleiden päämäärä. Jo vuonna 

1987 Pilz asetti turvallisuustekniikan virstanpylvään ihmisen ja koneiden turvaksi 

patentoimalla ensimmäisen hätäpysäytysreleen. Hyvin lyhyessä ajassa PNOZ-turvareleistä 

tuli maailmanlaajuisesti eniten käytettyjä turvareleitä.

PNOZsigma-turvareleet valvovat turvallisuustoimintoja, kuten hätäpysäytyksiä, suojaovia, 

valoverhoja, kaksinkäsinkytkentöjä, pyörimisnopeuksia sekä seisokkeja ja monia muita 

toimintoja. Niitä käytetään maailmanlaajuisesti miljoonia kertoja päivittäin.

Luota Pilzin PNOZsigma-turvareleisiin - optimaaliseen turvallisuusratkaisuun ja 

maksimaaliseen taloudellisuuteen. 

PNOZ - alkuperäinen!

www.pilz.com, webcode: web150099

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/072585
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Turvarele PNOZsigma – joka tarpeeseen 
optimaali turvaratkaisu

Ihmisille ja koneille aiheutuvien riskien minimointi on Pilz-turvareleiden päämäärä. Jo vuonna 

1987 Pilz asetti turvallisuustekniikan virstanpylvään ihmisen ja koneiden turvaksi 

patentoimalla ensimmäisen hätäpysäytysreleen. Hyvin lyhyessä ajassa PNOZ-turvareleistä 

tuli maailmanlaajuisesti eniten käytettyjä turvareleitä.

PNOZsigma-turvareleet valvovat turvallisuustoimintoja, kuten hätäpysäytyksiä, suojaovia, 

valoverhoja, kaksinkäsinkytkentöjä, pyörimisnopeuksia sekä seisokkeja ja monia muita 

toimintoja. Niitä käytetään maailmanlaajuisesti miljoonia kertoja päivittäin.

Luota Pilzin PNOZsigma-turvareleisiin - optimaaliseen turvallisuusratkaisuun ja 

maksimaaliseen taloudellisuuteen. 

PNOZ - alkuperäinen!

www.pilz.com, webcode: web150099
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Asiantuntija

CECE – Certified Expert in CE Marking

Sisältö

Koneturvallisuus lainsäädännössä Euroopassa

• CE-merkintään liittyvät direktiivit

• CE-merkinnän kuusi vaihetta

• Maahantuojan/jakelijan, käyttäjän, valmistajan ja 

valtuutetun roolit ja vastuut

Lainsäädännölliset puitteet

• Konedirektiivi: rakenne, laajuus, rajaukset

• Muita asianmukaisia direktiivejä, kuten EMC                  

ja ATEX -direktiivit

Vaatimusten määrittely

• Perusvaatimukset

• Standardien, teknisten spesifikaatioiden, direktiivien      

ja riskin arviointien käyttö

Vaatimustenmukaisuusarviointi

• Vaatimustenmukaisuusarviointimoduuli

• Tarkastuslaitosten käyttö

Vaatimustenmukaisuuden varmistaminen

• Rakennusvaihe

• Tuotantovaihe

• Tarkastus

Tekninen dokumentaatio

• Vaatimukset ja teknisten asiakirjojen kokoaminen

• Vaatimustenmukaisuus- ja asennusvakuutus

• CE-merkin sijainti ja käyttö

Muita näkökohtia

• Konekokonaisuuden CE-merkintä

• Koneen oleelliseen muuttamiseen liittyvät menettelyt

• Valtuutettu: vaatimukset, velvoittaminen ja vastuut

• Käytännön harjoituksia ja pohdintaa kunkin moduulin 

lopussa

Tavoite

CECE-koulutuksella saavutat korkeimman pätevyyden 

CE-merkinnän alalla. Koulutuksen aikana käsitellään koko 

CE-merkintäprosessi yksityiskohtaisesti. Kaikki vaiheet 

riskin arvioinnista CE-merkin kiinnitykseen asti näytetään 

virtuaalisen konemallin avulla. Malli näyttää valmiiden 

koneiden, puolivalmisteiden sekä yhteenliitettyjen koneiden 

markkinoille saattamisen menettelyjen  eroavaisuudet. 

Kaikki tarkastelut perustuvat konedirektiiviin 2006/42/EY. 

Koulutus on TÜV NORDin sertifioima. Kokeen läpäistyäsi 

saat kansainvälisesti tunnustetun TÜV NORD -sertifikaatin 

sekä tittelin ”CECE - Certified Expert in CE Marking”.

Taso: Asiantuntija
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Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  –

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Työpaja: Koneiden riskin arviointi

Edistynyt: CE-merkinnän perusteet

Asiantuntija: CECE – Certified Expert in CE Marking

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Taso: Asiantuntija

Kohderyhmät

Koulutus on suunnattu erityisesti koneiden valmistajille, 

maahantuojille ja integraattoreille, jotka vastaavat   

CE-merkinnästä. Lisäksi se on suunnattu kaikille, jotka 

vastaavat työssään koneturvallisuudesta, esim:

• Rakentajat

• Suunnittelijat

• Järjestelmäintegraattorit

• Turvallisuusvastaavat (HS-managerit)

• Kaikki CE-prosessiin osallistuvat

• Työsuojeluvastaavat

Edellytämme, että olet osallistunut jollekin seuraavista 

kursseista:

• CE-merkinnän perusteet

• Koneturvallisuuden asiantuntija

• Konedirektiivi ja CE-merkintä

• Muihin olennaisiin CE-merkintäseminaareihin

• Certified Machinery Safety Expert -kurssi

Vaihtoehtoisesti myös useamman vuoden työskentely 

CE-merkinnän parissa voidaan hyväksyä.

Mikäli olet epävarma täytätkö osallistumisedellytykset, ota 

meihin yhteyttä. Opastamme sinua mielellämme ja 

annamme yksilöllisiä neuvoja, miten saat parhaiten 

CECE-kurssin osallistumisedellytykset täytettyä. 

Huomautus

Koulutusten sisältö on suunnattu henkilöille, jotka ovat 

joko suoraan tai epäsuorasti vastuussa CE-

merkintäprosessista. Koulutus päättyy viimeisen päivän 

lopuksi järjestettävään monivalintakokeeseen. Kokeen 

läpäistyään osallistujat saavat maailmanlaajuisesti 

tunnustetun TÜV-NORD ”CECE- Expert in CE Marking” 

sertifioinnin. Sertifikaatti on voimassa neljä vuotta ja voit 

sen jälkeen uusia sen aina neljäksi vuodeksi osallistumalla 

yhden päivän uudelleensertifiointikurssille.

Kurssikielenä englanti.

Hyödyt

+  Hanki kattavat tiedot konedirektiivin mukaisesta 

vaatimustenmukaisuudenarvioinnista, mukaanluettuna 

CE-merkin kiinnitys.

+  Hyödynnä asiantuntijoidemme kokemusta. Konkreet-

tisten esimerkkien ja työpajan ansiosta voit  kurssin 

jälkeen soveltaa oppimaasi heti käytäntöön. 

+  Saavuta korkein mahdollinen pätevyys CE-merkinnän 

alalla vain kahdessa päivässä.

Yhteistyössä:

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 3 päivää

 Alkaa: klo 8:30 

 Päättyy: klo 17.00

Hinta: 1500 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000127

In-House-kurssi (1T000110)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196801
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®

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Pilzin ja TÜV NORDin yhteistyö takaa CMSE® - Certified Machinery Safety Expert -pätevyyden yhtenäisen laadun. 
Nelipäiväisen asiantuntijafoorumin aikana käsitellään kaikki alueet riskianalyyseistä turvallisuuskonseptien luontiin 
ja aina koneiden ja laitosten oikeaan käyttöönottoon. Kouluttajilla on laaja kokemus koneturvallisuuden alalta. He 
välittävät tarvittavan tietämyksen projektiesimerkkien avulla, jotta saisit teoriatietojen lisäksi myös käytännön 
ymmärrystä.

Sisältö

Moduuli 1: Johdanto turvallisuuteen

• Johdanto asianmukaisiin turvallisuusasetuksiin

• Velvollisuudet ja vastuut

• Johdanto turvallisuushallintajärjestelmiin

Moduuli 2: Koneturvallisuus

• Koneiden ja työvälineiden suunnitteluun, valmistukseen 

ja huoltoon liittyvä lainsäädäntö

• Yhdenmukaisuuden vaatimukset ja menettelyt koneiden 

käyttöönottoa varten

• Työväline- ja työpaikkavaatimukset

• Työsuojelun huomioiminen ml. ergonomia, melu, tärinä  

ja kemikaalit

Moduuli 3: Riskin arviointi

• Riskin arviointi EN ISO 12100 mukaan ja sen käyttö

• Riskin arviointi konkreettisten esimerkkien perusteella

• Riskin arviointi vaihe vaiheelta

• Asianmukaisten konestandardien käyttö riskin-            

arviointiprosessin puitteissa

• Lyhyt katsaus riskien vähentämiseen riskin arvioinnin 

jälkeen

Moduuli 4: Mekaaniset suojavarusteet

• Mekaanisia suojavarusteita koskevat kansainväliset 

vaatimukset

• Suojavarusteet: määritelmät, tyypit ja käyttöesimerkit

• Turvallisuusetäisyyksien laskenta EN ISO 13857 mukaan

Turvallisuuskomponentit ja -teknologiat

• Turvallisuuskatsaukset, vaatimukset ja sovellukset

• Erittelyt ja käyttö, hyödyt ja haitat (esim. lukituslaitteet, 

valoverhot, kaksinkäsinkäyttölaitteet)

• Tekniset ja täydentävät suojausvarusteet (esim. suoja-ai-

dat, valoverhot, hätäpysäytyslaitteet)

• Ohjausjärjestelmien turvallisuuteen liittyvät sovellukset

Sähkötekniset turvallisuusvaatimukset

• Yksityiskohtainen tarkastelu: EN 60204-1: koneiden ja 

laitosten sähkövarusteet

• Sähkörakenteiden tarkastelu syötöstä                      

määräystenmukaiseen varmistukseen

• Sähkökäyttöisten koneiden turvallinen käyttö ja huolto

Moduudi 5: Ohjausjärjestelmien toiminnallinen            

turvallisuus

• EN ISO 13849 standardin vaatimusten yksityiskohtainen 

tarkastelu

• Toiminnallisten turvallisuusohjausjärjestelmien erittely, 

suunnittelu ja validointi

• Turvallisuustoimintojen Performance Level (PL) ja Safety 

Integrity Level (SIL) -luokkien määrittely

• Arkkitehtuurin valinta käytännön esimerkkien perusteella

• Ohjelmiston elinkaari: vaatimukset ja käyttö

• Varmistus- ja validointimenettely

• Johdanto EN IEC 62061 standardiin

• Käytännön harjoituksia liittyen PL- ja SIL-validointiin

Asiantuntija

Yhteistyössä:

Taso: Asiantuntija
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Fluiditekniikan toiminnallinen turvallisuus

• EN ISO 4413 (hydrauliikka) ja EN ISO 4414              

(pneumatiikka) vaatimukset

• Hydraulisten ja pneumaattisten järjestelmien turvallisen 

käytön varmistavat toimenpiteet

• Hydraulisten ja pneumaattisten osien erityisyydet

• Fluiditekniikan turvallisuuteen liittyvien osien rakenne   

EN ISO 13849-1 mukaan

Kohderyhmät 

• Mekaniikkasuunnittelijat

• Ohjausteknikot

• Järjestelmäoperaattorit

• Ohjausten ja koneiden valmistajat

• Koneiden ja laitosten omistajat

• Mestarit, teknikot, insinöörit

Ohje

Seminaari päättyy monivalintakokeeseen. Kokeen 

läpäistyään osallistujat saavat kansainvälisesti tunnustetun 

TÜV NORD -sertifikaatin ”CMSE - Certified Machinery 

Safety Expert“, joka on voimassa neljä vuotta.               

Yksipäiväinen uudelleensertifiointi pidentää voimassaoloa 

seuraavat neljä vuotta.

Yksityiskohtaiset tiedot, osallistumisehdot ja                     

ilmoittautuminen osoitteessa www.cmse.com. Sieltä 

löydät kaikki tiedot CMSE-koulutuksesta ja voit 

testata tietosi CMSE-testikokeella.

Edellytykset

CMSE-seminaarin osallistujia valittaessa etusijalle 

asetetaan ammattikokemus ja aihealueen tuntemus. 

Oletko epävarma ovatko pätevyytesi vaaditulla tasolla? 

Ota yhteyttä. Annamme yksilöllistä neuvontaa ja           

esittelemme vaihtoehtoja, joilla saavutat vaaditun        

pätevyyden.

CMSE on myös CECE-koulutuksen - Certified Expert in 

CE Marking, vaatimuksena.

Hyödyt

+  Hanki yrityksesi ja urasi hyödyksi kansainvälisesti 

tunnustettu TÜV NORD -sertifikaatti.

+  Kouluttaudu työpaikkasi tunnustetuksi                    

koneturvallisuusasiantuntijaksi.

+  Sertifioidu neljässä päivässä.

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Taso: Asiantuntija

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 4 päivää

 Alkaa: klo 8:30 

 Päättyy: klo 17.00

Hinta: 2 130 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000047

In-House-kurssi (1T000030)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Koneiden sähköturvallisuus teollisuuden asennuksissa

Asiantuntija: CECE – Certified Expert in CE Marking

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Asiantuntija: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196783
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CMSE® – uudelleensertifiointi

Tavoite

Jotta olet aina ajan tasalla, CMSE® – Certified          

Machinery Safety Expert -sertifikaattisi on uusittava 

neljän vuoden välein.

Jos olet suorittanut CMSE -tutkinnon yli kolme vuotta 

sitten, ilmoittaudu päivitysseminaariimme pidentääksesi 

sertifikaatin voimassaoloaikaa seuraaviksi neljäksi 

vuodeksi. Pääset ajan tasalle normatiivisten perusteiden ja 

ajankohtaisen turvallisuustekniikan suhteen. Syvennä 

tietojasi käytännön työpajoissa.

Sisältö

• ajankohtainen lainsäädäntö ja standarditilanne

• turvallisuustrendit

• riskin arviointi - työpaja I

• suojavarusteet - tekninen arviointi

• toiminnallinen turvallisuus - työpaja II

Kohderyhmä

• CMSE® – Certified Machinery Safety Experts          

-koulutuksen suorittaneet

Vinkki

Seminaarin aikana voit tarkastaa päivitetyn osaamisesi 

pienillä itsetesteillä.

Yksipäiväisen seminaarin jälkeen saat TÜV NORD-       

sertifikaatin, joka vahvistaa CMSE-sertifiointisi neljäksi 

lisävuodeksi.

Edellytys

• Suoritettu CMSE-tutkinto

Hyödyt

+  Pidennä sertifikaattisi kansainvälistä voimassaoloa 

neljällä vuodella.

+  Liity maailmanlaajuisen asiantuntijayhteisön jäseneksi.Asiantuntija

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Yhteistyössä:

Taso: Asiantuntija

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 1 pv

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.30

Hinta: 580 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000084

In-House-kurssi (1T000159)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196789


45

Pilzin uutiskirje

Koneturvallisuus – pysy ajan tasalla Pilzin     
sähköisellä uutiskirjeellä – ilmaiseksi!

Tilaa Pilzin suomenkielinen uutiskirje. 

Uutiskirjeessämme kirjoitamme mm. 

koneturvallisuuden ja automaatioalan 

uutisista. Voit lukea uusimmista 

trendeistä, standardeista, direktiiveis-

tä, kursseista, riskin arvioinneista, 

CE-merkinnöistä, tuoteuutuuksista ja 

paljon muusta, mikä auttaa sinua 

menestymään automaatio- ja 

koneturvallisuusalalla.

Emme tietenkään jaa sähkö-         

postiosoitettasi muille. Kun              

rekisteröidyt tilaajaksi, saat postia   

vain Pilz Skandinavienilta. 

Skannaa QR-koodi                       

vasemmalta ja tilaa                          

sähköinen uutiskirjeemme!

Jos saat tämän esitteen                

sähköisesti, voit tilata uutiskirjeen 

myös klikkaamalla tätä linkkiä:

Pilzin uutiskirje

Hyödyt Pilzin uutiskirjeen tilaamisesta:

• Trendit ja kehitys: Pidämme huolen siitä, että olet aina up-to-date 

koneturvallisuus- ja automaatioalan kehityksestä ja trendeistä

• Neuvontaa ja suunnittelua: Koneturvallisuusasiantuntijamme neuvovat 

koneittesi ja laitteistojesi turvallistamisessa ja tehostamisessa. Meillä on 

laaja palveluvalikoima ja autamme sinua mielellämme eteenpäin

• Ratkaisuja ja sovelluksia: Hanki tietoa siitä, miten yhdessä Pilzin 

kanssa saat optimaaliset ratkaisut automaatiotehtäviin ja siten säästät 

aikaa ja rahaa

Pilzin uutiskirje

Olemme edustettuina kansainvälisesti. Katso lisätietoja sivuillamme www.pilz.com
tai ota yhteyttä:

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa, Elannontie 5, 01510 Vantaa
Tel. +358 (0)10 322 4030, Fax +358 (0)9 2709 3709, E-mail: pilz.fi@pilz.dk, Internet: www.pilz.fi

https://pilz-skandinavien-ks.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/45380/
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CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Tavoite

TÜV NORD:in  sertifioima ja kansainvälisesti hyväksytty 

pätevvyys CEFS – Certified Expert in Functional Safety,  

sertifioitu toiminnallisen turvallisuuden asiantuntija, antaa 

asiantuntijanäkemyksen koneiden ohjausjärjestelmien 

toiminnalliseen turvallisuuteen.

Tällä kaksipäiväisellä asiantuntijakurssilla opit, mitkä 

normatiiviset ja tekniset vaatimukset tämän tyyppisille 

järjestelmille asetetaan. Kaikki keskeiset näkökohdat 

suunnittelusta ja todentamisesta järjestelmän käyttöönot-

toon käsitellään.

Kurssi antaa sinulle laajan asiantuntemuksen vastaavista 

standardeista sekä käytännön tietoa turvallisuuteen liittyvien 

ohjausjärjestelmien arkkitehtuurista. CEFS kurssi sisältää 

työpajoja, joissa opit konkreettisesti soveltamaan käsiteltyjä 

aiheita.  

Kurssiin kuuluu loppukoe, jonka läpäistyäsi saat TÜV NORD 

-sertifikaatin todistukseksi pätevyydestäsi. Kansainvälisesti 

tunnustettu sertifikaatti antaa sinulle oikeuden käyttää titteliä 

”CEFS – Certified Expert in Functional Safety”.

Sisältö

Toiminnallisen turvallisuuden eri toimintamallien tarkastelu

• Suoritustaso, performance level (PL) – ISO 13849

• Turvallisuuden eheyden taso, safety integrity level 

(SIL)– EN/IEC 62061

• Erot ja samankaltaisuudet PL:n ja SIL:n mukaan

• Työpaja “Vaadittavien PL-tasojen määritteleminen (PLr) ”

Turvajärjestelmän suunnittelu

• Turvapiirien arkkitehtuuri

• Komponenttien luotettavuus

• Vaarallisten vikojen havaitseminen

• Yleisiä syitä vikoihin

• Työpaja “Suurimman saavutettavissa olevan PL-tason 

määritelmä”

• Turvajärjestelmien järjestelmällinen eheys

• Kriteerit turvallisuusvaatimusten määrittelyjen laatimiseksi

• Työpaja ”Turvallisuusvaatimusten määrittely” (SRS)

 - Systemaattisten vikojen ehkäisy ja hallinta

 - Turvallisuuteen liittyvät sovellutukset

• Ohjelmistopohjaisten työkalujen käyttö saavutetun turval-

lisuustason säilyttämiseksi

• Työpaja “Ohjelmistotyökalujen käyttö”

• Erityisehdot, kuten sarjaankytkentä

Turvapiirin kelpuuttaminen

• Kelpuuttamissuunnitelman ja -menetelmän valmistelu

• Työpaja “Kelpuuttamismenetelmän valmistelu”

• Yleisiä syitä vikoihin

Tarve Functional Safety Management -järjestelmään ja sen 

vaatimukset.

Kohderyhmät

CEFS on suunnattu erityisesti koneiden valmistajille, 

suunnittelijoille ja integraattoreille, joilla on erityinen vastuu 

turvallisuuden valvontajärjestelmistä. Lisäksi CEFS on 

tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työssään vastuussa 

uusien ja jo olemassa olevien koneiden turvallisuudesta, 

mukaan lukien:

• Suunnittelijat (sähköjärjestelmät ja fluiditeknologia)

• Turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmien ohjelmoijat

• Projekti-insinöörit

• Järjestelmäintegraattorit

• Koneiden kelpuuttamisesta vastuussa olevat henkilöt

Taso: Asiantuntija

Yhteistyössä:

Asiantuntija
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Taso: Asiantuntija

Edellytykset

Tälle kaksipäiväiselle asiantuntijakurssille osallistumistumis-

ta varten sinulla on oltava riittävät tiedot toiminnallisen 

turvallisuuden alalta. Niitä voisivat olla esim.:

• Laajat ennakkotiedot aiheesta toiminnallinen turvallisuus 

tai

• Osallistuminen jollekin Pilzin yksipäiväiselle kurssille tai 

muulle toiminnallisen turvallisuuden kurssille, esim. 

“Toiminnallinen turvallisuus EN ISO 13849-1 ja EN IEC 

62061 mukaan” tai

• Olet osallistunut ja läpäissyt CMSE® – Certified 

Machinery Safety Expert -kurssin.

Oletko epävarma onko pätevyytesi vaaditulla tasolla? Ota 

yhteyttä. Annamme yksilöllistä neuvontaa ja esittelemme 

vaihtoehtoja, joilla saavutat CEFS:iin vaaditun pätevyyden. 

Vinkki

Kurssin sisältö on suunnattu erityisesti niille henkilöille, 

jotka ovat suoraan tai epäsuorasti osallisia turvallisuuteen 

liittyvien ohjausjärjestelmien suunnitteluun. 

Kurssiin kuuluu loppukoe, jonka läpäistyäsi sinulle 

luovutetaan kansainvälisesti hyväksytty TÜV NORD 

-sertifikaatti “CEFS – Certified Expert in Functional Safety”. 

Sertifikaatti on voimassa neljä vuotta ja sen voimassaoloai-

kaa voidaan pidentää aina seuraaviksi neljäksi vuodeksi 

ottamalla osaa yksipäiväiseen uudelleensertifiointiinkurs-

siin. 

Kurssikielenä on englanti.

Hyödyt 

 Opi kelpuuttamaan toiminnalliset turvajärjestelmät 

onnistuneesti - aina viimeisimpien normien mukaisesti

 Hanki käsitys siitä, miten teknisten ratkaisujen valinta 

vaikuttaa turvallisuuden hallintajärjestelmän luotetta-

vuuteen ja saatavuuteen

 Opi valitsemaan tehokkain ja samalla kustannusteho-

kas turvallisuuteen liittyvä ohjausjärjestelmä, joka   

sopii juuri sinun tarpeisiisi 

 Työpajassa käytönnön harjoittelua 3D-mallilla

Johdanto: Johdanto koneturvallisuuteen

Perusteet: Koneturvallisuuden perusteet

Edistynyt: Toiminnallinen turvallisuus

Asiantuntija: CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

EN ISO 13849-1 ja EN IEC 62061 mukaan

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 3 päivää

 Alkaa: klo 8:30 

 Päättyy: klo 17.00

Hinta: 1 650 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000184

In-House-kurssi (1T000185)

Pyynnöstä tarjoamme myös yksilöityjä 

in-house-kursseja.

Kesto: Sopimuksen mukaan

Hinta: Sopimuksen mukaan

Osallistujia: Sopimuksen mukaan

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196783
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Taso: Asiantuntija

CRSE – Certified Robot Safety Expert 

Tavoite

CRSE – Certified Robot Safety Expert -kurssilla annetaan 

asiantuntijatietoa turvallisuuteen liittyvien ohjausjärjestelmi-

en suunnitteluun ja integrointiin robottisovelluksille. CRSE 

on TÜV NORD:in sertifioima ja kansainvälisesti tunnustettu 

pätevyys. Kurssilla saat käsityksen olennaisten direktiivien 

ja standardien tämänhetkisistä vaatimuksista. Tässä 

yhteydessä tarkastellaan paikallisten ja liikkuvien robottien 

turvallisuutta. Lisäksi kurssi käsittelee kuljettajattomia 

kuljetusjärjestelmiä ja yhteistoimintarobotteja. Opit, mitkä 

vaatimukset on täytettävä otettaessa eri robottijärjestelmiä 

käyttöön, niitä käytettäessä,  ylläpidettäessä ja rakennet-

taessa. Kaksipäiväisellä kurssilla keskitytään erityisesti 

robotin monimuotoiseen elinkaareen ja tähän sisältyvään 

lainsäädäntöön, standardeihin ja teknisiin raportteihin. Opit 

suunnittelemaan ja kelpuuttamaan toimenpiteitä, joilla 

suojataan roboteilla varustettuja työalueita.

Loppukokeen läpäisseille osallistujille myönnetään 

kansainvälisesti tunnustettu TÜV-NORD -sertifikaatti ja 

titteli „CRSE - Certified Robot Safety Expert“ todisteena 

pätevyydestään.

 

Sisältö

Johdanto konedirektiiviin

• Konedirektiivi robottisovellutusten osalta Euroopassa

• Valmistajien, robotti-integraattoreiden ja operaattoreiden 

tehtävät ja vastuut

Robottiteknologia

• Robotin määritelmä ja terminologia

• Robottiteknologian käyttö

• Käsivarsirobotin rakenne/toiminto ja ohjaus

Standardit

• Nykyisten robottisovelluksia koskevien standardien 

tarkastelu

• ISO 10218-1 ja -2 -standardien käyttö

• Teknisten spesifikaatioiden tarkastelu

Robottisolujen riskien arviointi

• Vaarojen tunnistaminen koneen käyttäjille, huoltohenkilö-

kunnalle ja koneen kokoonpanosta vastaaville henkilöille.

• Erityisesti robotteja koskevat suojatoimenpiteet ja 

turvatoiminnot

• Työpaja „Robotti-integraation riskien arviointi”

Robottisolujen vaaralliset energiat

• Vaarallisten energioiden hallinta robottisoluissa

• Turvallinen pääsy robottisoluun

• Työpaja „Roboteilla varustetuilla alueilla työskentelevien 

henkilöiden suojaaminen”

Näihin henkilöihin kuuluvat mm. koneen käyttäjät, 

aluevastaavat, kunnossapitohenkilöstö ja asentajat.

Kelpuutus

• Turvallisen ohjausjärjestelmän todentaminen

• Turvallisen ohjausjärjestelmän vaadittu testaus

• Kelpuuttamiseen vaadittu dokumentointi 

• Työpaja „Turvatoiminnoille vaaditun PL:n saavuttaminen“

Yhteistyössä:

Asiantuntija
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CRSE – Certified Robot Safety Expert 

Kohderyhmät

CRSE on tarkoitettu erityisesti koneiden valmistajille, 

robottisolujen integraattoreille, robottien käyttäjille, 

robottisolujen rakentajille ja projekti-insinööreille. Lisäksi 

CRSE kohdistuu erityisesti henkilöille, jotka työssään 

vastaavat robottiturvallisuudesta. 

Edellytykset

Tälle kaksipäiväiselle asiantuntijakurssille osallistumistumis-

ta varten sinulla on oltava riittävät tiedot robottiturvallisuu-

den alalta. Niitä voisivat olla esim.:

• Laajat ennakkotiedot aiheesta robottiturvallisuus 

• Osallistuminen kurssille „Robottijärjestelmien turvalli-

suus” ja „HRC-yhteistoimintarobottisovellusten turvalli-

suus”

• Osallistuminen jompaan kumpaan edellä mainituista 

kursseista sekä osallistuminen ”CMSE – Certified 

Machinery Safety Expert“ -kurssiin.

Vinkki 

Kurssin sisältö on suunnattu erityisesti niille henkilöille, 

jotka ovat suoraan tai epäsuorasti  vastuussa robottiturval-

lisuudesta ja robottien integroinnista. 

Kurssin lopuksi suoritetaan monivalintakoe, jonka 

läpäistyäsi sinulle luovutetaan kansainvälisesti hyväksytty 

TÜV NORD -sertifikaatti “CRSE– Certified Robot Safety 

Expert”. Sertifikaatti on voimassa neljä vuotta ja sen 

voimassaoloaikaa voidaan pidentää aina seuraaviksi 

neljäksi vuodeksi ottamalla osaa yksipäiväiseen uudelleen-

sertifiointiinkurssiin. 

Kurssikielenä on englanti.

Hyödyt

 Hanki kattavat tiedot robottiturvallisuutta ja robottien 

integrointia koskevien direktiivien ja standardien 

vaatimuksista.

 Opi hallitsemaan robottiprojekteja niiden riskinarvioin-

nista, järjestelmien turvallisuuden parantamisesta aina 

käyttöönottoon saakka.

 Opi suunnittelemaan toiminnallisen turvallisuuden 

järjestelmät standardien EN ISO 10218-1 ja -2 

mukaisesti.

 Saavuta kansainvälisesti tunnustettu pätevyys 

robottiturvallisuuden ja integraation alalla.

Johdanto: Verkkokurssi: Koneturvallisuus  – 

Johdanto ja käytännön toteutus

Perusteet: Robottijärjestelmien turvallisuus

Edistynyt: HRC-yhteistoimintarobottisovellusten turvallisuus

Asiantuntija: CRSE – Certified Robot Safety Expert

Suositeltu pätevöitymispolkusi:

Taso: Asiantuntija

Lisätietoja saat 
skannaamalla 
QR-koodin tai 
verkkosivuiltamme 
www.pilz.fi

Pvm: Katso tämänhetkiset kurssi-  

 päivämäärät verkkosivuiltamme   

 www.pilz.fi tai skannaa oheinen   

 QR-koodi  

Kesto: 2 päivää

 Alkaa: klo 9:00 

 Päättyy: klo 16.30

Hinta: 1 600 €/henkilö

Osallistujia: max. 20 hlöä

Tilausnumero: 1T000128

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196783
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
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Yleistä



51



52

Verkkokurssit

Tarjoamme verkkokursseja  johdantotasolla. Verkkokurssi toimii vankkana 

perustana aiheille, joita tutkitaan sitten yksityiskohtaisemmin Edistynyt-tason 

kursseilla. Verkkokursseilla osallistujat määräävät itse opiskeluvauhtinsa, käyvät 

läpi niin monta moduulia kuin haluavat milloin vain ja jatkavat kurssia myöhem-

min. Kaikki moduulit sisältävät harjoituksia, jotka voidaan suorittaa joko 

verkossa tai paperilla. Tällä hetkellä verkkokurssi on saatavilla koneturvallisu-

uden alalta. 

Yleistä Asiakaskokemus

Asiakaskokemus

Kurssivalikoimamme on kehitetty kattamaan kaikki koneturvallisuuden aspektit. Tarjotakseen asiakkailleen 
täydellisen oppimiskokemuksen Pilz käyttää uusimpia käytettävissä olevia menetelmiä  tehostettuun oppimiseen 
interaktiivisilla alustoilla.

Räätälöidyt kurssit

Pilz on erikoistunut monikansallisten yritysten työntekijöiden kouluttamiseen 

vastaamaan näiden organisaatioiden erityisvaatimuksia. Tämä saavutetaan 

yrityskohtaisilla kursseilla. Kurssit kehitetään siten, että työntekijät saavuttavat 

korkeatasoisen osaamisen mahdollisimman tehokkaasti.

QR-koodien käyttö

QR-koodeja käytetään tässä esitteessä useissa paikoissa. Skannaamalla nämä 

QR-koodit älypuhelimella, puhelimen verkkoselain ohjaa sinut automaattisesti 

mainittuun kurssiin tai mainitulle verkkosivulle.
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Yleistä Ilmoittautuminen ja osallistumisehdot

Edellytykset osallistumiseen

Huomioithan kunkin kurssin osallistumisedellytykset ja 

kohderyhmät. Siten varmistetaan parhaat oppimistulokset.

Osallistumis-/tilausvahvistus

Ilmoittauduthan ajoissa, se takaa sinulle paikan               

haluamallesi kurssille. Ilmoittautumisen tulee olla meillä 

viimeistään 14 päivää ennen kurssin alkua.                      

Ilmoittautumisellasi hyväksyt osallistumisehtomme. 

Saat kahden työpäivän sisällä kirjallisen                          

osallistumisvahvistuksen. Mikäli kurssiin osallistujien 

lukumäärä on rajattu, käsittelemme ilmoittautumiset 

saapumisjärjestyksessä.

Viimeistään viisi päivää ennen kurssin alkua saat              

lisätietoja kurssin ajasta ja paikasta.

Jos osallistujien enimmäismäärä on ylitetty tai             

verkkoyhteys puuttuu, sinulle ilmoitetaan siitä vähintään 

viisi päivää ennen kurssin alkamista, ja tarjoamme sinulle 

mahdollisuuksien mukaan uutta kurssipäivämäärää.

Palvelut

Kurssin hintaan sisältyy: osallistuminen, kurssimateriaali, 

kurssitodistus, lounas, kahvi/tee tauoilla ja juomat kurssin 

aikana. 

Sen lisäksi tarjoamme tiettyjen kurssien yhteydessä   

Safety Calculator PasCAL -turvalaskentaohjelman 

erikoishintaan EUR 100,-  sis. ohjelmalisenssin.           

Normaalihinta EUR 332,30

Safety Calculator PasCAL -ohjelmalla voidaan laskea 

koneen ja laitteiston komponenttien saavutettavissa oleva 

PL (Performance Level) ja SIL (Safety Integrity Level).

Ota yhteyttä saadaksesi lisätietoja.

Todistus

Vahvistukseksi osallistumisestasi saat Pilz-kurssitodistuksen. 

Kun olet suorittanut CECE - Certified Expert in CE Marking, 

CMSE - Certified Machinery Safety, CEFS - Certified Expert 

in Functional Safety tai CRSE - Certified Robot Safety Expert 

-kokeen, sinulle myönnetään TÜV-sertifikaatti.

Peruutus

Jos kurssille osallistuu sijainen, tämä voidaan ilmoittaa itse 

kurssin päivänä.

Jos osallistumisvaraus peruutetaan viimeistään 15 päivää 

ennen kurssin alkua, ylimääräisiä velvoitteita tai kuluja ei ole. 

Jos peruutus tehdään viimeistään 10-14 päivää ennen 

kurssin alkua, laskutetaan 50% kurssin maksusta. Mikäli 

varaus peruutetaan yhdeksän päivää ennen kurssin alkua tai 

myöhemmin, laskutetaan koko kurssin osallistumismaksu. 

Hinnat

Avoimiin kursseihin annetut hinnat ovat osallistujakohtaisia 

eivätkä sisällä arvonlisäveroa.

Pyydä in-house -kurssille yksityiskohtaista tarjousta. 

Maksuehdot

Lasku lähetetään heti kurssille ilmoittautumisen jälkeen. 

Maksu on suoritettava viimeistään 14 päivän kuluttua 

ilmoittautumisesta kurssille. Käyttämättömiä etuja ei 

palauteta.

Muilta osin tutustu yleisiin käyttöehtoihimme osoitteessa 

www.pilz.com

Ilmoittautuminen ja osallistumisehdot

http://www.pilz.com
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Onko sinulla kysymyksiä?

Tiimini ja minä vastaamme niihin mielellämme.

Bjarne L’ainé Erichs

• Puhelin:  +358 10 3224030

• Sähköposti: pilz.fi@pilz.dk

• Postiosoite:  Pilz Skandinavien K/S 

  Elannontie 5 

  01510 Vantaa 

  Finland

• Internet:  www.pilz.com/training-fi

Yleistä Osallistumisehdot ja yhteystiedot

Osallistumisehdot ja yhteystiedot

Vastuu

Pilz pidättää oikeuden ilman korvausvelvoitetta peruuttaa 

jo vahvistettu kurssi taikka muuttaa sen päivämäärää tai 

paikkaa. 

Pilz ei vastaa teknisissä tiedoissa esiintyvistä virheistä tai 

puutteista, jotka on annettu joko suullisesti tai                

kirjallisesti kurssien/seminaarien aikana tai jotka              

sisältyvät dokumentaatioon. Pilz ei myöskään ota vastuuta 

mahdollisista välillisistä vahingoista tai menetyksistä.

Copyright

Ääni- ja videotallenteiden tai muun tyyppisten nauhoitusten 

tekeminen kurssin/seminaarin aikana on kielletty.

Kurssiasiakirjoja ei saa kopioida, välittää, käyttää tai 

asettaa kolmansien osapuolien saataville.

Kursseilla opetustarkoituksiin käytettyä ohjelmistoa ei saa 

kopioida tai poistaa oppisivustolta.

Osallistujat eivät saa kopioida omia ohjelmistojaan 

Pilz-tietokoneille.

Näiden säännösten rikkominen oikeuttaa Pilzin              

korvausvaatimuksiin.

Tärkeää tietoa

Jos sinulla on kysyttävää tuotteistamme, Pilzin tekniseen 

tukeen voi ottaa yhteyttä ympäri vuorokauden: 

Hotline puh: +45 7443 6332

mailto:pilz.fi%40pilz.dk?subject=
http://www.pilz.com/training-fi
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Ratkaisujen toimittajana Pilz voi auttaa valitsemaan maailmanlaajuisiin sovelluksiinne optimaaliset turvastrategiat,
jotka ovat yhdenmukaisia teknisten spesifikaatioiden kanssa. Palvelumme takaavat parhaan mahdollisen
turvallisuuden ihmiselle ja koneille maailmanlaajuisesti.

Koulutukset
Kansainvälinen pätevöitymisohjelma ja sertifioidut kurssit

Koneturvallisuus Työpaikan turvallisuus
Kansainvälinen

vaatimustenmukaisuus

Turvallisuus koneen koko
elinkaaren ajan

Täydellinen turvallisuus
konetta käytettäessä

Kansainvälisten standardien ja
direktiivien noudattaminen

Turvalliset koneet
kaikissa vaiheissa

Koneiden vaatimustenmukaisuus
kansainvälisten direktiivien ja

standardien mukaisesti

Korkein mahdollinen turvallisuus
ihmiselle ja koneelle

Ammatillisen kehityksen parantaminen

• Riskin arviointi
• Turvakonsepti
• Turvasuunnittelu
• Asennus
• Validointi

• CE-merkintä
• USA
• NR-12

• Tehdasarviointi
• Lockout Tagout-järjestelmä
• Turvajärjestelmien tarkastus

Palvelut:  
Neuvonta, suunnittelu, koulutukset

Pilz Palvelut

Koulutukset

Pilz tarjoaa laajan kurssiohjelman

koneturvallisuuden ja automaation alueilla.

Pilz – palvelut
turvallisuuteen ja automaatioon

Kansainvälinen vaatimustenmukaisuus

Voimme auttaa sinua tehtaasi ja koneidesi

vaatimustenmukaisuuden arvoinnissa läpi koko

prosessin kaikilla mantereilla. Meillä sinulla on paikallinen

yhteyshenkilö, joka voi koordinoida projektiasi sekä

paikallisesti että maailmanlaajuisesti.Koneturvallisuus

Tarjoamme sinulle liiketoimintasi tarpeisiin

laajoja konsultointipalveluja koneturvallisuuden

alalla koko koneen elinkaaren ajan.

Työpaikan turvallisuus

Työntekijöidenne turvallisuus on etusijalla.

Pilz tarjoaa kattavan valikoiman palveluja, jotka

koskevat työpaikan turvallisuustilanteen analysointia ja

optimointia, jotta tämä on voimassa olevien direktiivien ja

standardien mukaista.
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Pilz automaatioratkaisut
Pilz tarjoaa kaiken, mitä koneiden ja 
laitteistojen automaatioon tarvitaan: 
Innovatiivisia komponentteja ja 
järjestelmiä, joissa turvallisuus ja 
automaatio sulautuvat yhteen 
ohjelmistoissa ja hardwaressa. 

Anturiteknologiasta ohjaus- ja 
käyttötekniikkaan, yksinkertainen 
käyttöönotto, käyttö ja vianmääritys 
ovat tärkeässä asemassa kaikissa 
Pilzin komponenteissa ja 
järjestelmissä.

Hyödyt joustavista ratkaisuistamme 
yksinkertaisista koneista suuriin 
järjestelmiin.

Voit standardisoida turvallisuuden, 
toteuttaa turvallisuuden ja 
automaation yhtenä  osana tai löytää 
automaation kokonaisratkaisuja.

Pilzin ratkaisut on integroitu olemassa 
olevaan laitosympäristöön, olipa 
kyseessä sitten koneesi ensiasennus 
tai muutos, ja ne voidaan yhdistää 
monien muiden rajapintojen ja 
toimintojen kanssa.

Täydellinen yhdistelmä:

PPiillzziinn  oohhjjaauusstteekknnoollooggiiaann  avulla 
sinulle tarjotaan monia sovelluksia 
sähköturvallisuuden ja toiminnallisen 
turvallisuuden valvonnasta koneen 
täydelliseen hallintaan.

PPiillzziinn  ttuurrvvaalllliisseett  aannttuurriitt  jjaa  hhaajjaauutteettuutt  
mmoodduuuulliitt  yhdistettynä erilaisiin 
ohjausjärjestelmiin takaavat 
koneiden ja järjestelmien tehokkaan 
ja yhteensopivan käytön.

Avaimet käteen -järjestelmällämme ja 
yleisesti yhteensopivilla ratkaisuilla on 
merkittävä säästöpotentiaali.

PPiillzziinn  kkääyyttttöötteekknniiiikkaallllee on 
tunnusomaista käyttöihin integroidut 
turvatoiminnot, turvalliset 
logiikkatoiminnot ja visualisointi- ja 
anturiteknologioiden yhdistäminen. 

PPiillzziinn  kkääyyttttöö--  jjaa    vviissuuaalliissooiinnttiijjäärrjjeesstteellmmäätt 
täydentävät koneesi ja järjestelmäsi. 

PPiillzziinn  aauuttoommaaaattiioo--oohhjjeellmmiissttooiillllaa   
sinulla on mahdollisuus 
toteuttaa suunnittelu, 
ohjelmointi, konfigurointi, 
käyttöönotto, vianmääritys ja 
visualisointi nopeasti ja 
helposti. 

Pilz tarjoaa sinulle 
automaatioratkaisuja ihmisten, 
koneiden ja ympäristön 
suojelemiseksi.

• Helppo konfigurointi, ohjelmointi ja visualisointi innovatiivisten 
ohjelmistoratkaisujen avulla

• Suuri joustavuus yksilöllisesti laajennettavissa olevien ratkaisujen 
ansiosta

• Avoin kommunikaatio

• Erinomainen käytettävyys kattavan diagnostiikan ansiosta

• Järjestelmä turvallisuuteen ja automaatioon

Pilz automaatioratkaisut
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Pilz automaatioratkaisut
Pilz tarjoaa kaiken, mitä koneiden ja 
laitteistojen automaatioon tarvitaan: 
Innovatiivisia komponentteja ja 
järjestelmiä, joissa turvallisuus ja 
automaatio sulautuvat yhteen 
ohjelmistoissa ja hardwaressa. 

Anturiteknologiasta ohjaus- ja 
käyttötekniikkaan, yksinkertainen 
käyttöönotto, käyttö ja vianmääritys 
ovat tärkeässä asemassa kaikissa 
Pilzin komponenteissa ja 
järjestelmissä.

Hyödyt joustavista ratkaisuistamme 
yksinkertaisista koneista suuriin 
järjestelmiin.

Voit standardisoida turvallisuuden, 
toteuttaa turvallisuuden ja 
automaation yhtenä  osana tai löytää 
automaation kokonaisratkaisuja.

Pilzin ratkaisut on integroitu olemassa 
olevaan laitosympäristöön, olipa 
kyseessä sitten koneesi ensiasennus 
tai muutos, ja ne voidaan yhdistää 
monien muiden rajapintojen ja 
toimintojen kanssa.

Täydellinen yhdistelmä:

PPiillzziinn  oohhjjaauusstteekknnoollooggiiaann  avulla 
sinulle tarjotaan monia sovelluksia 
sähköturvallisuuden ja toiminnallisen 
turvallisuuden valvonnasta koneen 
täydelliseen hallintaan.

PPiillzziinn  ttuurrvvaalllliisseett  aannttuurriitt  jjaa  hhaajjaauutteettuutt  
mmoodduuuulliitt  yhdistettynä erilaisiin 
ohjausjärjestelmiin takaavat 
koneiden ja järjestelmien tehokkaan 
ja yhteensopivan käytön.

Avaimet käteen -järjestelmällämme ja 
yleisesti yhteensopivilla ratkaisuilla on 
merkittävä säästöpotentiaali.

PPiillzziinn  kkääyyttttöötteekknniiiikkaallllee on 
tunnusomaista käyttöihin integroidut 
turvatoiminnot, turvalliset 
logiikkatoiminnot ja visualisointi- ja 
anturiteknologioiden yhdistäminen. 

PPiillzziinn  kkääyyttttöö--  jjaa    vviissuuaalliissooiinnttiijjäärrjjeesstteellmmäätt 
täydentävät koneesi ja järjestelmäsi. 

PPiillzziinn  aauuttoommaaaattiioo--oohhjjeellmmiissttooiillllaa   
sinulla on mahdollisuus 
toteuttaa suunnittelu, 
ohjelmointi, konfigurointi, 
käyttöönotto, vianmääritys ja 
visualisointi nopeasti ja 
helposti. 

Pilz tarjoaa sinulle 
automaatioratkaisuja ihmisten, 
koneiden ja ympäristön 
suojelemiseksi.

• Helppo konfigurointi, ohjelmointi ja visualisointi innovatiivisten 
ohjelmistoratkaisujen avulla

• Suuri joustavuus yksilöllisesti laajennettavissa olevien ratkaisujen 
ansiosta

• Avoin kommunikaatio

• Erinomainen käytettävyys kattavan diagnostiikan ansiosta

• Järjestelmä turvallisuuteen ja automaatioon

Pilz automaatioratkaisut
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1:0 sinulle, sillä turvalliset pienohjauksemme tukevat kaikkia maailmanlaajuisesti 
asennettuja viestintäjärjestelmiä. 2:0 sinulle, että luotat kaikkien konetyyppien ja 
automaatioympäristöjen maailmanlaajuiseen turvallisuusstandardiin, kustannustehok-
kaasti ja kestävästi. 3:0 sinulle, sillä valmiit ohjelmistomoduulit ja integroitu vianetsintä 
vähentävät käyttöönotto- ja käyttökustannuksiasi. 4:0 sinulle antureista, 
käyttötekniikasta, ohjauksesta ja valvonnasta koostuvasta turvallisesta 
kokonaisratkaisusta.
Pienohjaukset PNOZmulti: useita toimintoja – yksi ratkaisu!

Menestystarina jatkuu!
PNOZmulti pienohjausten 2. sukupolvi 

Lisätietoja PNOZmulti-pienohjauksista:
www.pilz.com/pnozmulti, Verkkokoodi: Verkko150500
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Muistiinpanoja



 

The Best of 
German 
Engineering

Partner of:

Support
Technical support is available from Pilz round the clock. 

Americas

Brazil

+55 11 97569-2804

Canada

+1 888-315-PILZ (315-7459)

Mexico

+52 55 5572 1300

USA (toll-free)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

Asia

China

+86 21 60880878-216 

Japan

+81 45 471-2281

South Korea

+82 31 778 3300

Australia

+61 3 95600621

Europe

Austria

+43 1 7986263-0

Belgium, Luxembourg

+32 9 3217575

France

+33 3 88104003

Germany

+49 711 3409-444

Ireland

+353 21 4804983

Italy, Malta

+39 0362 1826711

Scandinavia

+45 74436332

Spain

+34 938497433

Switzerland

+41 62 88979-32

The Netherlands

+31 347 320477

Turkey

+90 216 5775552

United Kingdom

+44 1536 462203

You can reach our  

international hotline on:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz develops environmentally-friendly products using  

ecological materials and energy-saving technologies.  

Offices and production facilities are ecologically designed, 

environmentally-aware and energy-saving. So Pilz offers 

sustainability, plus the security of using energy-efficient  

products and environmentally-friendly solutions.

In many countries we are represented by sales partners. Please refer to  

our homepage www.pilz.com for further details or contact our headquarters.

Printed on 100 % recycled paper for the good of the environment.

Pilz Skandinavien K/S, sivuliike Suomessa

Elannontie 5

FI-01510 Vantaa

Tel.: +358 10 3224030

Email: pilz.fi@pilz.dk, Internet: www.pilz.com
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