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Skräddarsydda kurser Kvalificeringskoncept

Kvalificeringskoncept

Vi erbjuder dig en utbildningsportfölj som uppfyller alla individuella krav för ytterliggare kvalifikationer och 
kompetenser i företag. Innehållet och strukturen i våra kurser är utformade för att vara optimala för din personliga 
kvalificeringsväg. Med vårt kvalificeringskoncept kan du bygga upp dina kunskaper successivt – från Introduktions-
nivå till Expertcertifiering – och vidareutbilda dig till önskad nivå inom de ämnesområden du har valt. 

Våra erfarna instruktörer har utvecklat ett koncept specifikt 

i syfte att göra det möjligt för dig att börja en utbildning på 

din egen individuella nivå och delta i vidareutbildning upp 

till önskad kvalificeringsnivå. Allt detta på fyra olika nivåer 

kompletterat med en specialnivå i syfte att fördjupa sig i 

specifika ämnesområden.

Vi erbjuder interaktiv utbildning i enlighet med de senaste 

undervisningsmetoderna. Utöver ämnesområdena 

maskinsäkerhet, automation och teknik omfattar våra 

kurser också aktuella ämnen inom olika ämnesområden.
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Skräddarsydda kurser Kvalificeringskoncept

Utvecklat speciellt för dig!

Bjarne L’ainé Erichs, 

Manager, Systems 

Solutions Engineering, 

förklarar vad som gör vårt 

kvalificeringskoncept så 

unikt:

Anledningen till utvecklingen av vårt kvalificerings- 

koncept var helt klart förståelsen att utbildning är      

en kontinuerlig process. Dessutom märker vi för          

närvarande den växande betydelsen som vidare-      

utbildning eller vidareutveckling av personal har i 

företagen. Och det är just där vårt koncept kommer   

in. Progressivt, modul-uppbyggt och utvecklat för   

den enskilde individen!

Vårt kursprogram kännetecknas av att det är            

internationellt standardiserat. De olika nivåerna och 

kvalificeringsvägarna erbjuds i Pilz regi över hela 

världen. Mindre företag kan således enkelt               

säkerställa att deras anställda uppnår samma 

kunskapsnivå över hela världen. För större företag 

innebär detta en möjlighet att i samarbete med Pilz 

likrikta och kompetensanpassa sitt utvecklings-      

program i hela den globala verksamheten.

Kvalificeringskonceptet består av 4 nivåer:             

Introduktion, Grundläggande, Avancerad och 

Expert. Allteftersom din kompetensnivå ökar, 

kommer innehållet att öka i komplexitet för att passa 

den ökande kompetensnivån. Vi hjälper dig gärna 

att designa ett lämpligt kursförlopp för dina 

företagskrav och de anställdas individuella behov.

Internationellt

Vi erbjuder vårt kvalificeringskoncept världen över. 

Många av våra kurser är internationellt enhetliga och 

du kan gå dem hos alla Pilz dotterbolag. På begäran 

erbjuder vi dem gärna även i andra länder. På så sätt 

får du ditt företag på en internationell enhetlig 

kvalificeringsnivå världen över.

Kurser för maskintillverkare och slutanvändare

Tillverkare och användare av maskiner och anläggningar 

skall uppfylla kraven i olika standarder, direktiv och 

lagstiftning. I denna kursbroschyr anges för varje kurs den 

målgrupp, som respektive kurs specifikt riktar sig till, 

oavsett inom vilken bransch du arbetar. 

ExpertAvanceradGrundläggandeIntroduktion
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Skräddarsydda kurser Kvalificeringskoncept

Kvalificeringskoncept

Nivå: Introduktion
Utbildningarna på den här nivån kan du gå utan 

särskilda förkunskapskrav på området. De ger en

 introduktion i ämnet, en god överblick och du kan 

efteråt specialisera dig och delta i utbildningar på 

nästa nivå. På introduktionsnivån erbjuder vi även

 webbaserade utbildningar för självstudier.

Nivå: Grundläggande 
På den här nivån får du grundläggande kunskaper 

för god teknisk kännedom. Det handlar inte bara om 

grunderna, utan vi går även igenom mindre komplexa 

ämnen på den här nivån. Då behandlas avgränsade

ämnen som ligger till grund för den vidare kvalificer-

ingen på avancerad nivå.
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Skräddarsydda kurser Kvalificeringskoncept

Nivå: Avancerad
Om du redan har kunskaper och erfarenheter inom

ämnen passar nivån avancerad för dig. För att vara 

kvalificerad att gå utbildningar på den här nivån kan 

du först gå introduktions eller grundläggande kurser. 

Här fördjupar du dina kunskaper och förbättrar din 

kompetens inom nyckelområden.

Nivå: Expert
För steget till absolut expert inom ett område 

rekommenderar vi den högsta kvalificeringsnivån. 

Med lämplig yrkeserfarenhet eller genom att delta 

i utbildningar på de tre föregående nivåerna får du 

omfattande kunskaper på expertnivå. Dessutom är 

alla kvalificeringar alltid godkända och certifierade 

av en extern kontrollorganisation.
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Skräddarsydda kurser Globalt

Vårt globala nätverk – Utbildningar världen över

En alltmer digitaliserad och nätverksbaserad värld ställer nya krav på automation på de som arbetar inom detta 
området. Internationella standarder är lika viktiga för oss här som nationella bestämmelser. Vi stöder dig världen 
över med ett omfattande utbud av kurser som är internationellt enhetliga. Detta sörjer våra 2400 medarbetare i 
42 dotterbolag och 27 filialer på 5 kontinenter för. 

  Mycket erfarna 

instruktörer.”

Låt experterna i våra dotterbolag 

runt om i världen utbilda dig 

ytterligare. Utnyttja vårt stora 

kunnande i tillämpningen av optimala 

produktionsprocesser för att optimera 

tillgängligheten och produktiviteten på 

dina fabriker över hela världen.

Dina fördelar

• Du utbildas av våra erfarna, 

internationella instruktörer med 

många års praktisk erfarenhet 

inom maskinsäkerhet.

• Vårt välorganiserade globala  

team ser till att du alltid är 

uppdaterad när det gäller 

nationella och lokala krav i 

standarder och lagar.

6 000
CMSE® –  
Certified 

Machinery  
Safety Experts

50
länder

15 000
deltagare 

pr. år
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Skräddarsydda kurs Globalt

Vårt globala nätverk – Utbildningar världen över

  Den bästa grundkursen. 

Tack så mycket för det!”

  Det presenterades på ett oerhört 

intressant och kompetent sätt!”

110
olika ämnen 

globalt

100
instruktörer 

globalt

4
certifierande 

kurser på 
expertnivå 
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Kurs-
program
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Introduktion

Kurs Dagar

Maskinsäkerhet –        
Introduktion och      
praktiskt genomförande

Web

Introduktion till          
maskinsäkerhet

1

Grundläggande

Kurs Dagar

Grunderna inom        
maskinsäkerhet

2

Anskaffning av           
säkra maskiner

1

Workshop             
riskbedömning            
för maskiner

1

LoTo: Lockout Tagout 
- Förhindrande av   
oväntad start

1

Krav på säker            
användning av robotar

1

PNOZmulti -             
programmering och 
service

1

Visualisering med    
PASvisu –                 
programmering

1

PSSuniversal PLC 
– Service

1

Avancerad

Kurs Dagar

Funktionell säkerhet 
enligt EN ISO 13849 
och EN IEC 62061

1

Elsäkerhet i                 
industrianläggningar  
(EN IEC 60204)

1

Maskinsäkerhets-       
expert

3

Automations-            
systemet PSS 4000 
med styrningen  
PSSuniversal PLC

2

Säkert samarbete     
mellan människa och 
robot – kollaborativa 
applikationer

1

Workshop med         
kollisions-                 
Mätutrustning för    
människa-robot-         
interaktion

1

Grunderna inom        
CE-märkning

1

Säker användning av 
förarlösa industritruckar 
(AGV:er) och tillhörande 
system

1

PAScal – introduktions-
kurs

1

PMC – Konfigurering 
och service

3

PSS/SafetyBUS p - 
Grundkurs

2

SafetyEYE -                               
Grundkurs

3

Expert

Kurs Dagar

CECE – Certified        
Expert in CE Marking

3

CMSE® – Certified 
Machinery Safety       
Expert

4

CMSE® – omcertifiering 1

CEFS – Certified Expert 
in Functional Safety 

3

CRSE – Certified Robot 
Safety Expert 

2

Kvalificeringskonceptet från Introduktionsnivå till Expertcertifiering
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Nivå: Introduktion

Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet –      Introduktion och praktiskt genomförande

Internetlicens

• Filerna ställs till förfogande på våra servrar som du 

enkelt kommer åt genom att ange dina inloggnings-

uppgifter (1 åtkomst per licens). Således är det alltid 

den senaste versionen du har tillgång till.

För självstudie, när och var du vill, eller som undervisningsstöd i den interna utbildningen och fortbildningen. Med 
våra webbaserade utbildningar (WBU) kan du fortbilda dig på ett interaktivt sätt. Garanti för ökad motivation under 
inlärningen. Dessutom har du alltid koll på den senaste tekniken. Den största fördelen med de webbaserade 
utbildningarna är att du kan göra klart alla kurser helt utan förkunskaper. Och du bestämmer själv ditt eget tempo.
Önskar du mer kunskap i ämnet, kan du delta i bl a följande kurser: ”Introduktion till maskinsäkerhet” och       
”Grunderna inom maskinsäkerhet”.
 

Arbetsplatslicens

• Filerna kan laddas ner lokalt. På så sätt kan den 

webbaserade utbildningen även integreras i din 

befintliga lärplattform.

Värt att veta

• Perfekt för nybörjare: introduktions utbildning och 

ökande svårighetsgrad från modul till modul.

• Uppdelat i olika moduler som du kan ta i din egen takt.

• Alla moduler åtföljs av övningar och efterföljande 

lösningar så att du kan säkerställa din förståelse. Dessa 

övningar kan antingen lösas direkt i den webbaserade 

kursen eller så kan de skrivas ut och lösas på papper. 

Du kan således omedelbart kontrollera om dina svar är 

korrekta och ha kontroll på din inlärningsframgång.

• Kursen är på engelska.

Målgrupp

• Personer i utbildning

• Blivande tekniker

• Studerande

Introduktion
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För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet –      Introduktion och praktiskt genomförande

Nivå: Introduktion

Innehåll

• Introduktion till maskinsäkerhet

 - Motivering för säkerhet och varför vi behöver            

säkerhetsteknik

 - CE-märkning

 - Standarder och direktiv

 - Riskbedömning

• Riskreducering

 - Skyddsanordningar

 - Funktionell säkerhet

• Alla steg förklaras med hjälp av ett användarexempel

Målgrupp

• Elektromekaniker

• Elektriker inom automationsteknik

• Blivande tekniker

• Utbildare

• Standardansvariga

• Konstruktörer

• Säkerhetsansvariga

Observera

Vi rekommenderar att du slutför den webbaserade kursen 

under 2-3 dagar och att du repeterar det utbildnings-

materialet flera gångar.

Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Workshop riskbedömning för maskiner

Din optimala kvalificeringsväg:

Avancerad: Grunderna inom CE-märkning

Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

eller

Avancerad: Säkert samarbete mellan människa och robot

Grundläggande: Krav på säker användning av robotar

Expert: CRSE – Certified Robot Safety Expert

Beställningsnummer: 1T000156

Längd:  ca. 3,5 timar

Priser per Internetlicens:

• 1 Licens:                      SEK 3 990

• från 10 Licenser:          SEK 1 030

• från 25 Licenser:          SEK 970

• från 50 Licenser:          SEK 680

• från 100 Licenser:        SEK 425

• från 150 Licenser:        SEK 345

• från 200 Licenser:        SEK 300

Priser per Arbetsplatslicens:

• från 10 Licenser:          SEK 1 024

• från 25 Licenser:          SEK 967

• från 50 Licenser:          SEK 670

• från 100 Licenser:        SEK 418

• från 150 Licenser:        SEK 335

• från 200 Licenser:        SEK 295 

Vi presenterar gärna en skräddarsydd offert.

https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196949
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Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet 

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Elsäkerhet i industrianläggningar (EN IEC 60204)

Expert: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Din optimala kvalificeringsväg:

Nivå: Introduktion

Introduktion till maskinsäkerhet

Målsättning

I den här utbildningen får du en grundläggande förståelse 

för säkerhetskraven inom industrin – information om 

föreskrifter, standarder och direktiv relaterade till anlägg-

ningssäkerhet. Denna endagutbildning ger dig kunskap 

om vilka skyldigheter som gäller när en maskin ska tas i 

drift. Detta inkluderar tillämpliga lagar, standarder och en 

närmare titt på direktiven relaterade till anläggnings-

säkerhet. Kursen ger dig en bra teknisk grund i principerna 

för maskinsäkerhet.

Innehåll

• Introduktion till säkerhet: motivering för säkerhet, 

nyckelfrågor om hanteringen av hälsa och säkerhet

• Internationell lagstiftning

 - Tillämpning på maskiner och anläggningar

 - Fördelar med efterlevnad

• Standarder för bedömning av överensstämmelse

• Säkerhetshanteringssystem

• Nyckelfaktorer för att skapa en säker anläggning

• Maskinsäkerhet

 - Nyanskaffning av maskiner

 - Modifiering av nya maskiner

 - Originalutrustningstillverkarnas och operatörernas  

roller och ansvarsområden

• Riskbedömning

 - Faror

 - Metoder för riskbedömning

• Riskreducering

Målgrupp

• Idrifttagare

• Konstruktörer

• Projektledare

• Planerare

Observera

Kursen “Grunderna inom maskinsäkerhet” kan vara av 

intresse för dig.För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Introduktion

Dina fördelar

+  Bra översikt över maskinsäkerhet

+  Ökad förståelse av samband

+  Det är möjligt att delta i utbildningen utan         

förkunskaper

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000013

In-House-Kurs (1T000015)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196796
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Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Elsäkerhet i industrianläggningar (EN IEC 60204)

Expert: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Din optimala kvalificeringsväg:

Nivå: Grundläggande

Grunderna inom maskinsäkerhet

Målsättning

Den här utbildningen ger dig fördjupade kunskaper  om 

den tekniska säkerheten inom industrin. Du kan förbättra 

din kompetens inom nyckelområden som är särskilt 

relevanta för maskinsäkerhet. Fokus läggs på CE-     

märkning, skyddsmetoder, säkerhetskomponenter samt 

design och validering av styrsystem enligt EN ISO 13849 

och EN IEC 62061. Allt på grundval av de standarder och 

lagar som driver maskinsäkerheten framåt.

Innehåll

• Upprepning av internationell och lokal lagstiftning samt 

säkerhetsstandarder

• Maskindirektivet med hänsyn till CE-märkningen

 - Krav i maskindirektivet

 - Relevant europeisk lagstiftning

 - Grundläggande säkerhets- och hälsokrav

 - Viktiga standarder (harmoniserade med maskindirekti-

vet och andra direktiv)

• Riskbedömning

 - Maskinernas gränser

 - Tillämpliga standarder för riskbedömning av maskiner

• Introduktion till skyddsmetoder och skyddssystem

• Elsäkerhet (EN IEC 60204/NFPA 79) allmänna krav på 

maskiners elsäkerhet

• Lockout Tagout – styrning av farliga energikällor

 - Översikt över LoTo-processen

 - LoTo-rutin

• Säkerhetsdesign

 - Säkerhetskomponenter och skyddsmetoder

 - Standarder för mekaniska skyddsanordningar 

• Robotsäkerhet

 - Bedömning och skyddsanordningar

 - Tillämpliga standarder och lagar

• Säkerhetsrelaterade delar av styrningar

• Introduktion till standarder för säkerhetsstyrningarna   

EN ISO 13849 och EN IEC 62061

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Målgrupp

• Konstruktörer

• Projektledare

• Planerare

Observera

Du kanske skulle vara intresserad av utbildningen 

”Introduktion till maskinsäkerhet”.

Grundläggande

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 2 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 9 135 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000158

In-House-Kurs (1T000178)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196797
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Anskaffning av säkra maskiner

Målsättning

Vad måste du tänka på när du tar nya eller renoverade 

maskiner i drift? Vilka säkerhetsaspekter måste beaktas 

vid inköp av maskiner? Den här utbildningen omfattar  

hela livscykeln – från beslutet om att investera i en ny   

eller begagnad maskin, till urdrifttagning, avyttring eller 

skrotning. Dessutom står utformningen av kravspecifika-

tioner utifrån en säkerhetsteknisk synvinkel i fokus. Du lär 

dig mer om vad du ska tänka på när du använder 

maskiner på nya ställen. Det är särskilt viktigt när en 

maskin ska användas eller tas i drift (släpps ut på 

marknaden) i ett annat land eller på ett ställe där annan 

lagstiftning gäller.

Innehåll

• Riskhantering och tillhörande kostnader

• Roller och ansvarsområden för alla personer som deltar i 

inköpsprocessen

• Inköpsstrategi: leverantörens omsorgsplikt

• Maskinspecifikation (specifikationskrav)

• Hitta möjliga leverantörer

• Utformning av ett köpeavtal, kontraktstilldelning

• Överlämnande av maskinen/process för godkännande 

före köpet

• Inköp av använda maskiner

• Gränsöverskridande användning av maskiner

• Kostnadsnyttoanalys

Målgrupp

• Underhållstekniker

• Tekniska chefer, driftschefer

• Säkerhetsansvariga och skyddsombud

• IInköpare/investeringsansvariga

• Konstruktörer

• Planerare

• Systemintegrerare

Observera

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Dina fördelar

+  Dra nytta av vår praktiska kunskap vid behovs-       

anpassade inköp av maskiner

+  Vi ger dig rekommendationer när det gäller det 

rättsliga skyddet mot maskiner med defekter

+  Se till att använda dina resurser på ett sätt som är 

anpassat efter dina behov så att du kan identifiera 

och beakta alla relevanta aspekter i inköpsprocessen

Grundläggande 

Nivå: Grundläggande

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000054

In-House-Kurs (1T000145)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196805
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För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Nivå: Grundläggande

Workshop riskbedömning för maskiner

Målsättning

Denna workshop ger deltagarna kunskaper och färdig- 

heter som kan användas för att utföra riskbedömning på 

maskiner enligt EN ISO 12100. Riskbedömningen är en 

nödvändig och grundläggande del av maskinsäkerheten 

och utgör det första steget när det gäller att följa lag-   

stiftningen (maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder. 

I workshopen förklarar vi riskbedömningsprocessen för 

maskiner med hjälp av bilder och videor – interaktivt och 

verklighetsbaserat. Målet är att kunna fastställa risker och 

utföra riskbedömningar (svårighetsgrad och sannolikhet). 

Utbildningen omfattar även förebyggande åtgärder och 

bedömning av restrisker.

Innehåll

• Direktiv och standarder för riskbedömning

• Tillämpning av de olika bedömningsmetoderna

 - Hazard Rating Numbers

 - Riskmatris

 - Riskdiagram

• Kontrollåtgärdernas hierarkiska ordning

• Riskreducering och restrisk

• Beprövade åtgärder inom riskbedömningen

• Praktiska exempel

Målgrupp

• Standardansvariga konstruktionschefer

• Konstruktörer inom maskin- och styrningskonstruktion

• Tekniska chefer

• Skyddsombud och säkerhetsexperter för utvärdering   

av arbetsplatsen

• Tekniska inköpare (av maskiner och industria-          

nläggningar)

• Personer som är ansvariga för ombyggnad och 

underhåll av maskiner och anläggningar

Dina fördelar

+  Omfattande kunskap om tillvägagångssätt för 

riskbedömningen

+  Stort fokus på hur det går till i praktiken, med hjälp  

av interaktiva och konkreta exempel

Grundläggande

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000107

In-House-Kurs (1T000144)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

Nivå: Grundläggande

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

LoTo: Lockout Tagout                                                   
– Förhindrande av oväntad start

Målsättning

Lockout Tagout innebär att man kopplar från energi och 

säkerhetsrelaterade spärrar för olika slags energitillförsel  

till maskiner. Få en ingående förståelse för kraven och 

tillämpningen av Lockout Tagout-rutinen på seminariet – 

oberoende om du är tillverkare eller operatör. Det är en 

aning mer fokus på operatörsrelaterade teman. Både de 

rättsliga kraven samt praktiska exempel och tillämpnings-

situationer behandlas.

Innehåll

Utöver de rättsliga kraven som ställs på en LoTo-rutin 

redogörs även för alla energiformer och deras specifika 

egenskaper i detalj.

LoTo-förfaranden

• Säkerhetsföreskrifter och säkerhetskrav för maskiner 

och anläggningar (internationellt och i Europa)

• Säkerhet med avseende på energikällor

• Oväntad start

• LoTo-processer:

 - Krav och ansvarsområden

 - De viktigaste metoderna, dokumenten och nödvändig 

märkning av de låsta systemen

 - LoTo-tillvägagångssätt

 - LoTo-utvecklingsprocesser

 - LoTo-verktyg

Programvaran PASloto

Dokumenteringsprogramvaran för Lockout Tagout –   

PASloto – hjälper dig att skapa en arbetsbeskrivning för 

avstängningen i LoTo-rutinen. Dessutom kan du enkelt 

dokumentera LoTo för hela anläggningen med program-  

varan. 

Mer information om PASloto hittar du påwww.pilz.se.

• Praktiska övningsexempel med en exempelmaskin

• Beskrivning av olika metoder för att stänga av          

energin och koppla in den igen

• Dokumentationsstöd

• Stöd vid dokumentation av LoTo-rutiner

• Arbete med PASloto

Målgrupp

• Teknisk personal, framför allt underhållspersonal

• Säkerhetsansvariga

• Konstruktörer, eltekniker och produktionschefer

Observera

För att göra det ännu mer verklighetstroget kan du ta med 

dig din egen bärbara dator för de praktiska övningarna.

Dina fördelar

+  Effektiv utveckling, effektivt genomförande och 

underhåll av LoTo-processerna

+  Sättning av farlig energi så att du kan skydda dina 

medarbetare och din utrustning

+  Dra nytta av återkommande processer i genom- 

förandet av LoTo för all utrustning

+  Utnyttja fördelarna med vår nya LoTo-programvara 

PASloto

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000056

In-House-Kurs (1T000037)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Krav på säker användning av robotar

Målsättning

Målet för utbildningen är att ge deltagarna förståelse för 

de grundläggande kraven på robotsäkerhet. Utbildningen 

behandlar bland annat riskbedömning i samband med 

användning av robotsystem, eftersom det då uppstår 

andra risker än när man använder sig av konventionella 

maskiner. Vi visar även vanliga åtgärder för att förebygga 

risker och tillämpning av olika säkerhetsstrategier. 

Därutöver redogör vi för hur hög tillgänglighet och 

produktivitet kan garanteras, med hänsyn till säkerhets- 

kraven.

Innehåll

• Praktisk tillämpning av standarder, inklusive                 

EN ISO 10218

• Tillämpliga standarder gällande integrationen av  

säkerhet i robotceller

• Bedömning av faror i robotceller

• Grunderna för skyddsåtgärder i robotapplikationer     

och inom säkerhetsteknik

• Säker åtkomst till robotcellen

• Kontroll av farlig energi i robotceller

• De vanligaste säkerhetsfelen i robotsystemintegrationen

• Vanliga åtgärder för att reducera risker

Målgrupp

• Teknisk personal som är ansvarig för att säkerställa 

robotsystemens överensstämmelse, inklusive            

maskinkonstruktörer

• Robotsystemintegrerare

• Underhållspersonal

• Säkerhetsansvariga

• Projektingenjörer i produktionsanläggningar

Dina fördelar

+  Lär dig korrekt tillämpning och genomförande av 

relevanta standarder och direktiv

+  Minska komplexiteten i säkerhetslösningar för att öka 

produktiviteten

+  Ta hänsyn till eventuella risker i konstruktionsfasen 

och prioritera därefter

+  Utvärdera dina egna befintliga anläggningar när det 

kommer till robotsäkerhet

Grundläggande

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000051

In-House-Kurs (1T000038)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196807
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Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet –

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: PNOZmulti – Programmering och service

Din optimala kvalificeringsväg:

Avancerad: 

- Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC –                                      

  programmering och service

- Grunderna inom CE-märkning

Nivå: Grundläggande

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Grundläggande

Målsättning

Du får en överblick över de många användningsområdena 

och besparingsmöjligheterna hos de konfigurerbara säkra 

ministyrningarna PNOZmulti 2, PNOZmulti Classic och 

PNOZmulti Mini. Med hjälp av praktiska övningar och 

användningsexempel från säkerhetstekniken visar vi dig 

hur lätt och flexibel konfigureringen är med PNOZmulti 

Configurator.

Innehåll

• Inblick i det senaste inom säkerhetsteknik

• Användning av programvaruverktyget PNOZmulti 

Configurator

• Praktiska övningar med PNOZmulti Configurator

• Varvtalsövervakning och Motion Monitoring med 

PNOZmulti Classic och PNOZmulti 2

• Framtagning av program med nödstopp, skyddsgrindar, 

ljusridåer och varvtalsövervakning

• Praktiska övningar i utbildningssystemet

• Diagnostik och praktisk felsökning i utbildningssystemet 

med hjälp av PNOZmulti Configurator

• Diagnostik med PVIS eller den webbaserade                

visualiseringsprogramvaran PASvisu

Målgrupp

• Elektriker

• Underhållstekniker

• Idrifttagare

• Elkonstruktörer

• Projekttekniker

Förutsättningar

• Grundläggande datorvana

• Grundkunskaper inom elektroteknik

Observera

Kursens innehåll är anpassat till följande hårdvara: 

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

PNOZmulti – Programmering och service

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 4 500 per person

Antal deltagare: max. 8 personer

Beställningsnummer: 1T000061

In-House-Kurs (1T000023)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

Dina fördelar

+  Praktiske øvelser om konfigurering og diagnose på 

skolingsudstyr

+  Hurtig konfigurering af komplekse applikationer

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-INT/services/trainings/articles/196872
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Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Visualisering med PASvisu – Programmering

Din optimala kvalificeringsväg:

Avancerad: 

-  Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC –  

Programmering och service

- Grunderna inom CE-märkning

Grundläggande

Nivå: Grundläggande

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Visualisering med PASvisu – Programmering 

Målsättning

Den webbaserade visualiseringsprogramvaran PASvisu 

underlättar projekteringen för maskintillverkarna och gör 

hanteringen och övervakningen lätt för användarna. Målet 

med utbildningen är att lära känna och kunna tillämpa 

PASvisu inom dess många användningsområden. Använd-

ningsområdena åskådliggörs med hjälp av praktiska 

övningar och tillämpningsexempel. Deltagarna skapar och 

testar en visualisering på egen hand.

Innehåll

• Projektkonfiguration för visualisering med PASvisu 

Builder

• Hårdvaru- och databasanslutningar                        

(PNOZmulti, PSS 4000, OPC UA-anslutning)

• PASvisu funktioner och moduler

 - In- och utgångar

 - Användarförvaltning

 - Språkbyte

 - Diagnoslista och diagnosprotokoll

• Licensiering av PASvisu

• Programmeringsövningar

Målgrupp

• Planerare

• Programmerare

• Systemintegrerare

• Maskin- och anläggningsskötare

Förutsättningar

Grundläggande kunskaper om det konfigurerbara 

styrsystemet PNOZmulti eller grundläggande kunskaper 

om automationssystemet PSS 4000

Använd din smartphone för att skanna QR-koden 
och ta reda på hur en perfekt symbios mellan 
styrning och visualisering ser ut. PASvisu hjälper 
dig i alla faser av maskinens livscykel.

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna              

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 4 500 per person

Antal deltagare: max. 6 personer

Beställningsnummer: 1T000016

In-House-Kurs (1T000029)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Grundläggande

Målsättning

Kursen vänder sig först och främst till medarbetare inom 

områdena underhåll, installation och service. Deltagarna 

lär sig hantera de programmerbara säkerhetsstyrningarna 

PSS/SafetyBUS p och att självständigt förstå med-       

delandena från styrningarna, lokalisera och åtgärda fel i 

förtrådning samt driftsätta anläggningen med hjälp av 

programmeringsmjukvaran PSS WIN-PRO. Detta innebär 

att deltagarna utbildas i de många diagnostikmöjligheterna 

i styrsystemen genom praktiska uppgifter.

Innehåll

Alla ämnen behandlas utifrån intensiva och praktiska 

övningar med PSS-styrningarna. Med hjälp av en redan 

inkopplad PSS/SafetyBUS p med körklara användar-   

program, dit säkerhetsrelaterade manöverdon har 

anslutits, simuleras användarspecifika fel så nära praxis 

som möjligt. Deltagarna ska med hjälp av diagnostik- 

funktionen på PSS:en upptäcka och lokalisera fel och 

åtgärda dessa.

• Utformning av hårdvara och system

• Struktur och hantering av programmeringsmjukvaran

• Användning av felhistorik

• Användning och hantering av diagnostikfunktionen

• Lokalisering och identifiering av hårdvaru- och fel i 

förtrådning

• Utbyte av ingångs- och utgångsmoduler                  

(PSS 3000/3100)

Målgrupp

• Servicepersonal

• Elektriker

Förutsättningar

• Grundläggande kunskap om PLC-programmering

• Erfarenhet av driftsättning och underhåll av anläggning 

med hjälp av en PLC

PSS – Servicekurs

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna            

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:15 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 4 500 per person

Antal deltagare: max. 6 personer

Beställningsnummer: 1T000067

In-House-Kurs (1T000092)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

OnlineKurs: Maskinsikkerhed – Introduktion 
och praktiskt genomförande

Innehåll

• Introduktion till maskinsäkerhet

 - 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)

Målgrupp

• Mechatronics engineers

• Electronic technicians for automation engineering

• Aspiring engineers

• Trainers

• Standards officers

• Design engineers

• Safety officers

Observera

We recommend performing the WBT over two  

to three Dagar and repeating what has been learned.

Good to know

• Ideal for beginners: Communicating the Grundläggandes 

and increasing level of difficulty within the Kurs 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)

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Introduktion

www.pilz.com

Pilz erbjuder allt du behöver för automatisering av maskiner 

och anläggningar: innovativa komponenter och system, där

säkerhet och automation slås samman i hårdvara och 

mjukvara.

Säkra automationslösningar för människor, maskiner och      

miljö. 

Safely.
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Nivå: Avancerad

Funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849-1 och 
EN/IEC 62061

Målsättning

Syftet med utbildningen är att du ska lära dig om alla 

processer och standarder som är viktiga för konstruk-       

tionen och bedömningen av säkerhetsrelevanta styr-    

system. Utbildningen tar upp tillämpningen av EN ISO 

13849-1 (standard för säkerhetsrelevanta styrningar) 

inom automation och konstruktionen av anläggningar. 

Dessutom presenterar vi kraven i standarden EN/IEC 

62061.

Innehåll

• Säkerhetsbestämmelser och -standarder (introduktion)

• Standarder för säkerhetsrelevanta styrsystem

 - EN ISO 13849-1

 - EN IEC 62061

• Detaljerad översikt över utformningsprinciperna för 

säkerhetsrelevanta styrsystem

• Beräkning av Safety Integrity Level (SIL) och              

Performance Level (PL)

• Användning av Safety Calculator PAScal

Målgrupp

• Utvecklare, konstruktörer och planerare inom maskin- 

och anläggningskonstruktion samt inom styr- och 

automationsteknik

Observera

I samband med denna kurs erbjuder vi dig att köpa Saftey 

Calculator PAScal till ett specialpris på SEK 1100,00 

inklusive mjukvarulicens.Ordinarie pris är SEK 3489,00.

Dina fördelar

+  Utförliga utvärderingar från systemdesignen

+  De viktigaste arkitekturerna och alternativen vid 

konstruktionen av säkerhetsrelevanta styrsystem, 

inklusive praktiska exempel

+  Fördelar med ett strukturerat koncept vid utform- 

ningen av säkerhetssystem

+  Beprövade metoder för maskinkonstruktion

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000043

In-House-Kurs (1T000147)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196790
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Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Elsäkerhet i industrianläggningar (EN IEC 60204)

Expert: CMSE – Certified Machinery Safety Expert

Din optimala kvalificeringsväg:

Nivå: Avancerad

Elsäkerhet i industrianläggningar                    
(EN/IEC 60204)

Målsättning

De som tillverkar, importerar, exporterar eller driver 

industrimaskiner och kopplingsanläggningar och är 

ansvariga för säkerheten kring dem enligt lagen om 

apparaters säkerhet måste kontrollera dem enligt EN IEC 

60204. Syftet med utbildningen är att förmedla grunderna 

i elsäkerhet för maskiner och anläggningar till deltagarna. 

Kraven i standarden EN IEC 60204 för maskiners 

elsäkerhet presenteras. Du lär dig vilka krav som måste 

beaktas vid utformning, konstruktion eller underhåll av 

elektrisk, elektronisk och programmerbar elektronisk 

utrustning och system i maskiner.

Innehåll

• Översikt över de elektriska standarderna för säker 

konstruktion av maskiner och anläggningar

• Krav på elinstallationer

• Elektriska risker/åtgärder för att skydda mot elektriska 

stötar

• Beprövade kopplingsexempel

• Krav på operatörsgränssnitt med maskinstyrnings-      

utrustning och -anordningar

• Krav på placering och montering av styrenheter

• Validering och verifiering

Målgrupp

• Elektriska fackmän

• Kvalificerade personer

• Arbetsansvariga

• Ansvariga elektriska fackmän

• Anläggningsansvariga

• Konstruktörer

Dina fördelar

+  Lär dig mer om tillämpningsområdet för EN IEC 

60204

+  Dra nytta av fördelarna med teknisk dokumentation

+  Förstå hur du skyddar dig själv och dina medarbetare

+  Minska monteringstiderna med god planering

+  Beprövade metoder för elplanering i kopplingsskåp

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000058

In-House-Kurs (1T000036)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

Nivå: Avancerad

Syftet med maskinsäkerhetsutbildningen är att utrusta deltagarna med omfattande kunskaper och färdigheter kring 
säkerhetskrav och skyddsåtgärder för anläggningar och maskiner. Deltagarna förvärvar fördjupade kunskaper i flera 
ämnen, allt ifrån riskbedömning till utveckling av säkerhetskoncept till en säker idrifttagning av maskiner och 
anläggningar.

Som expert inom maskinsäkerhet har du den nödvändiga kompetensen om säkerhet för maskiner i dess hela 
livscykel från konstruktion till ombyggnad och slutligen skrotning.

Innehåll

Dag 1: Grunderna inom CE-märkning

Få reda på allt du behöver veta angående Maskindirektivet 

2006/42/EC och kraven för CE-märkning av maskiner. 

Vilka maskiner omfattas av maskindirektivet? Vad har 

tillverkarna och maskinanvändarna för ansvar? Den här 

kursen ger dig svaren på frågorna. Den täcker även 

motsvarande standarder som avser konstruktion, 

tillverkning och underhåll av maskiner som släpps ut på 

marknaden och används inom EES (Europeiska           

Ekonomiska Samarbetsområdet). Kursen erbjuder en 

steg-för-steg illustration över vad som måste beaktas i 

CE-märkningsprocessen.

• Omfattning och krav enligt Maskindirektivet 2006/42/EG

• Grundläggande hälso- och säkerhetskrav

• Harmoniserade standarder under Maskindirektivet 

2006/42/EG

• EU-lagstiftning gällande maskiner

• Processen och förfarandena för CE-märkning av 

maskiner

• Ansvar under maskinens livscykel

• Administrations- och dokumentationskrav, så som 

försäkran om överensstämmelse, teknisk tillverknings-

dokumentation och CE-märkning

Dag 2: Workshop riskbedömning för maskiner

Målet med detta seminarium är att tillhandahålla de 

kunskaper och färdigheter som krävs för att utföra 

riskbedömning på maskiner enligt EN ISO 12100, 

förklarade ur en praktisk synvinkel av våra experter.

Riskbedömning är en grundläggande del i maskinsäkerhet 

och det första steget mot överensstämmelse med 

lagstiftning (Maskindirektivet 2006/42/EG) och standarder.

Kursen använder bilder och animeringar för att vägleda dig 

genom riskbedömningsprocessen på maskiner –således 

är den både interaktiv och praktiskt inriktad. Målet är att 

identifiera risker och utföra riskuppskattning (skadans 

allvarlighetsgrad och sannolikhet för att skada skall 

inträffa). Detta seminarium tar också upp lämpliga 

riskreduceringsåtgärder och fastställande av kvarvarande 

risk.

• Direktiv och standarder för riskbedömning

• Tillämpning av olika riskuppskattningsmetoder

 - HRN (Hazard Rating Numbers)

 - Riskmatris

 - Riskgraf

• Riskreduceringsåtgärder

• Riskreducering och kvarvarande risk

• Praktiska övningar i form av workshops

• Mekaniska riskreduceringsåtgärder i detalj

 - Skyddsavstånd för att hindra att armar och ben når in i 

riskområden, enl. EN ISO 13857

 - Placering av tekniska skydd beroende på kroppsdelars 

hastigheter, enl. EN ISO 13855

 - Skydd – Allmänna krav för konstruktion och tillverkning 

av fasta och öppningsbara skydd, enl. 14120

 - Förreglingsanordningar för skydd – Principer för 

konstruktion och val, enl. EN ISO 14119

Avancerad
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Maskinsäkerhetsexpert

Nivå: Avancerad

Dag 3: Funktionell säkerhet enligt EN ISO 13849-1 och  

EN/IEC 62061

Syftet med utbildningen är att förmedla till deltagarna vilka 

förfaranden och standarder som är viktiga vid konstruktion 

och utvärdering av säkerhetsrelaterade styrsystem. Denna 

utbildning inriktar sig på hur EN ISO 13849 (standard för 

säkerhetsrelaterade styrsystem) tillämpas i automatisering 

och konstruktion av maskiner och anläggningar. Stand-

arden EN/IEC 62061 presenteras också.

• Säkerhetsföreskrifter och standarder (introduktion)

• Standarder för säkerhetsrelaterade styrsystem

 - EN ISO 13849-1/2

 - EN IEC 62061

• Detaljerad översikt över konstruktionsprinciperna för 

säkerhetsrelaterade styrsystem

• Beräkning av Performance Level (PL) och Safety Integrity 

Level (SIL)

• Praktiska exempel och övningar

• Användning av mjukvaran PAScal Safety Calculator

Målgrupp 

• Konstruktörer för anläggnings- och styrsystems-       

konstruktion

• Automations-, El-, Underhålls- och Projektingenjörer

• Konstruktionschefer

• Tekniska chefer

• Arbetsmiljöansvarig och specialister som deltar i arbetet 

att bedöma och utvärdera arbetsplatser

• Tekniska inköpare

• Ansvariga för uppgraderingar och underhåll av maskiner 

och anläggningar

• Verkställande direktörer för maskinteknikföretag och 

styrsystemstillverkare

Observera

I samband med denna kurs erbjuder vi dig att köpa Saftey 

Calculator PAScal till ett specialpris på SEK 1100,00 

inklusive mjukvarulicens.Ordinarie pris är SEK 3489,00.

Dina fördelar

+  CE-märkning i enlighet med direktiven

+  Detaljerade utvärderingar av säkerhetsdesignen

+  De viktigaste arkitekturerna och alternativen i 

konstruktionen av säkerhetsrelaterade styrsystem

+  Fördelar med ett strukturerat koncept i utformningen 

av säkerhetssystem

+  Väl beprövade metoder för din maskinkonstruktion

+  Omfattande kunskap om hur man når framgång i 

förbindelse med riskvärdering

+  Övningsorienterad undervisning baserad på             

interaktiva, konkreta praktiska exempel

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 3 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 14 195 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000179

In-House-Kurs (1T000180)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Maskinsäkerhetsexpert

Expert: 

Din optimala kvalificeringsväg:

- 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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Avancerad

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Automationssystemet PSS 4000 med PSSu PLC 
– Programmering och service

Målsättning

I den här utbildningen om automationssystemet PSS 4000 

lär du dig om fördelarna med komponentbaserad             

programmering. Dessutom får du kunskap om styrning av 

funktioner  i systemet PSSuniversal med I/O-moduler samt 

om kommunikationsmöjligheterna via SafetyNET p.          

Den enkla och flexibla konfigurationen av distribuerade 

styrsystem åskådliggörs med programvaruplattformen 

PAS4000.   Utöver det skapas och testas övningsexempel 

för utbildningssystemet. Kursen behandlar även hur man 

genomför felsökningen.

Innehåll

• Grunderna inom programmering enligt EN IEC-61131-3 

och inom de olika programmeringsspråken

• Inblick i det senaste inom säkerhetsteknik

• Fysisk konstruktion: enheter, kontakter och kablar

• Systemarkitektur och sammankoppling

• Säkerhetsrelaterad kommunikation, projektering av 

SafetyNET p-nätverk

• Kommunikation mellan säkerhet och automation

• Lära känna Pilz Automation Suite (PAS4000)

• Grunderna inom programeditorn PASmulti

• Övningar kring komponentbaserad programmering

• Grunderna inom SafetyNET p, RTFN- och RTFL-       

protokoll

• Grunderna för Ethernet, fysikaliska egenskaper: 

topologier, nätverksutsträckning

• Diagnostikmöjligheter och enkel felsökning

• Anslutning till olika kommunikationssystem

• Dataskydd och firmwareuppdatering

Målgrupp

• Projektledare

• Konstruktörer

• Programmerare

• Idrifttagare

• Underhållstekniker

Förutsättningar

• Grundkunskaper inom elektroteknik

• Grundkunskaper inom anläggnings- och maskinkon-

struktion

Observera

• Kursens innehåll behandlar PSSuniversal PLC som en 

del av automationssystemet PSS 4000 och är anpassat 

till följande hårdvara: PSSu H PLC1 FS (xxx), t.ex. PSSu 

H PLC1 FS SN SD.

Avancerad: Automatiseringssystemet PSS 4000 med PSSu PLC – 

Programmering og service

Din optimala kvalificeringsväg:

Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande:

- PNOZmulti – Programmering och service

- Visualisering med PASvisu – Programmering

Styringen PSSuniversal PLC i  
automatiseringssystemet PSS 4000

Nivå: Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 2 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 10 400 per person

Antal deltagare: max. 6 personer

Beställningsnummer: 1T000066

In-House-Kurs (1T000091)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196880
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Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Workshop riskbedömning för maskiner

Avancerad: Säkert samarbete mellan människa och robot

Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

Din optimala kvalificeringsväg:

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Säkert samarbete mellan människa och robot 
– Kollaborativa applikationer

Målsättning

Arbetsprocesserna blir allt effektivare, ju närmare varandra 

människa och maskin kan samarbeta. Då kombineras 

människans färdigheter med robotarnas fördelar vad gäller 

styrka, uthållighet och hastighet. Med den nya sortens 

robotar, s.k. Cobots, delar människor och robotar 

arbetsutrymme, både tids- och rumsmässigt. Det behövs 

inte längre några skyddsstaket. Den här typen av sam-  

arbete kräver allt mer ny teknik och nya lösningar. Vilka 

förutsättningar måste vara uppfyllda för att människor och 

robotar ska kunna arbeta tillsammans utan att skada 

varandra? Hur utför man bedömningen av överensstäm-

melse för CE-märkning? Vi visar vad du behöver tänka på 

vid tillämpning av MRI och vilka åtgärder du måste vidta.

Innehåll

• Grunderna inom robotsäkerhet

• Säkerhetslösningar som följer standarderna, bl.a.        

EN ISO 10218-2 och ISO/TS 15066

• Riskbedömning och säkring av samarbetande             

robotsystem

• Genomförande av riskbedömning med hjälp av en 

exempelapplikation

• Behovet och nödvändigheten av validering

• Grundläggande information om kollisionsmätning

• Identifiering av mätpunkter och positionering av          

sensorer

• Kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i         

ISO/TS 15066

Målgrupp

• Konstruktionschefer, tekniska chefer, konstruktörer

• Robotsystemintegrerare, programmerare

• Säkerhetsansvariga

• Projektingenjörer i produktionsanläggningar

Observera

Under workshoppen om MRI-kollisionsmätsatsen PRMS 

lär du dig allting du behöver veta om mätmetoden i sin 

helhet, inklusive tillämpning enligt ISO/TS 15066.

Dina fördelar

+  Öka effektiviteten för dina arbetsprocesser genom att 

tillämpa ett säkert samarbete mellan människa och 

robotar

+  Lär dig att tillämpa relevanta standarder för dina 

projekt

+  Optimera ditt tillvägagångssätt för riskbedömningen 

av robotsystem

Avancerad

Nivå: Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000083

In-House-Kurs (1T000146)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/196808
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För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Workshop om kollisionsmätutrustningen PRMS för              
människa-robot-interaktion MRI som uppfyller standarderna

Målsättning

I den tekniska specifikationen ISO/TS 15066 definieras 

biomekaniska gränsvärden för alla kroppsregioner, som 

används som mått för ofarliga kollisioner. För applikationer 

med människa-robot-interaktion (MRI) som följer kraft-     

effekt-principen ska man under valideringsfasen kontrollera 

om gränsvärdena faktiskt följs med hjälp av en kollisions-

mätning. Syftet med workshoppen är att lära sig att 

genomföra mätningar av kraft och tryck och att tolka 

mätresultaten. På så sätt blir du kvalificerad att genomföra 

kollisionsmätningar på egen hand.

Innehåll

• Användning av MRI-kollisionsmätsatsen och dess 

funktioner

• Mätning av kraft och tryck

• Utvärdering och tolkning av mätresultat

• Mätmetod

• Identifiering av mätpunkter

• Positionering av sensorer – korrekt ditsättning av 

mätinstrumentet

• Fastställande av alternativa positioner

• Kollisionsmätning som uppfyller gränsvärdena i         

ISO/TS 15066

Målgrupp

• Elektriker

• Underhållstekniker

• Idrifttagare

• Konstruktörer

• Projekttekniker

• Programmerare

• Planerare

• Anläggningsskötare

• Systemintegrerare

Dina fördelar

+  Dra nytta av erfarenhet från mer än 3 000      

MRI-mätningar

Avancerad

Kollisionsmålesættet PRMS

Nivå: Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 8 personer

Beställningsnummer: 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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Produkter och lösningar Människa-robot-interaktion (MRI)

Kollisionsmätutrustningen PRMS från Pilz 
för validering av din robotapplikation

Kollisionsmätmetoden används i samband med  

validering av människa-robot-interaktion och 

används för att mäta kraft och tryck. I en säker 

människa-robot-interaktion måste människa-       

robot-applikationer utan skyddsbarriärer vid en 

möjlig kollision uppfylla gränsvärdena i enlighet  

med ISO/TS 15066. Därför måste det i förbindelse 

med alla människa-robot-applikationer utföras 

lämpliga mätningar. Kollisionsmätaren är utrustad 

med fjädrar och tillhörande sensorer som mäter    

de krafter som påverkar människokroppen.          

På  samma sätt mäts det lokala trycket med hjälp 

av en tryckmätningsfolie och jämförs med de 

fastställda gränsvärdena i standarden. I kollisions-

mätutrustningen PRMS finns ett praktiskt program-

varuverktyg för att validera och digitalisera de 

uppmätta kraftvärderna och för att upprätta 

validerings- och testrapporter. 

Önskar man ej köpa kollisionsmätutrustningen 

PRMS så erbjuder vi också ett omfattande 

hyreskoncept:

• Kortaste hyresperiod: 2 månader

• Hyresavtalets längd: obegränsad

Hyreskonceptet inkluderar: 

• Omfattande användning av kollisonsmät-           

utrustningen för människa-robot-interaktion

• 1- dags produktutbildning med praktisk inriktning

• Årlig kalibrering som inkluderar programvaru-      

uppdateringar och underhåll av kollisionsmät-      

utrustningen

Dina fördelar

• Enkel att använda tack vare dess kompakta och 

mobila design

• Flexibel anpassning till omgivningsförhållandena, 

till exempel genom lättåtkomliga fjädrar

• Lång livslängd tack vare robust utförande och 

delar av hög kvalitet

• Alltid uppdaterad produkt genom regelbundet 

underhåll, kalibrering och programvaru-             

uppdateringar

• Hög produkttillgänglighet och full funktionalitet 

tack vare ett omfattande after-sales och kund- 

supportpaket

• Licensierad programvara inklusive protokollverktyg 

för enkel analys, visualisering och dokumentation

• Allt-i-ett hyreskoncept
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Grunderna inom CE-märkning

Målsättning

CE-märkningsförfarandet beskriver processen för           

certifiering av produkter enligt föreskrifterna inom EES.         

I slutet av processen, när CE-märket sätts fast, doku-  

menteras att alla erforderliga säkerhetskrav enligt ma-

skin-direktivet 2006/42/EG har uppfyllts. Du får grund-   

läggande kunskap om maskindirektivet 2006/42/EG och 

dess krav avseende CE-märkning av maskiner. Vilka 

maskiner omfattas av maskindirektivet? Vilka ansvars-    

områden har maskintillverkaren respektive maskin-        

operatören (arbetsgivaren)? I den här utbildningen får du 

svar på dessa frågor, samt frågor som uppstår i samband 

med maskinkonstruktionen eller i samband med att nya  

och begagnade maskiner införskaffas och tas i drift. 

Dessutom får du en inblick i tillhörande standarder för 

design och konstruktion av maskiner som släpps ut på 

marknaden och används inom EES. På utbildningen får    

du ta del av alla nödvändiga processer för CE-märkning   

av maskiner, steg för steg. Tack vare erfarenheten du får   

av de praktiska övningarna med 3D-maskinmodellen 

kommer du efter avslutad utbildning att vara bättre på att 

utvärdera statusen för dina maskiner och att säkerställa 

överensstämmelse.

Innehåll

• Användningsområde och krav enligt                           

maskindirektivet 2006/42/EG

• Väsentliga arbetsskyddsåtgärder

• Harmoniserade standarder enligt                               

maskindirektivet 2006/42/EG

• Europeisk lagstiftning för maskiner och                       

anläggningar

• Principer och tillvägagångssätt för CE-märkning           

av maskiner

• Ansvarsområden under hela maskinens livscykel

• Krav på dokumentationen: försäkran om överensstäm-

melse, teknisk dokumentation och ditsättning av 

CE-märket

Avancerad

Nivå: Avancerad
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För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Workshop riskbedömning för maskiner

Avancerad: Grunderna inom CE-märkning

Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

Din optimala kvalificeringsväg:

Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande:

- PNOZmulti – Programmering och service

- Visualisering med PASvisu – Programmering

Avancerad: Grunderna inom CE-märkning

eller

Dina fördelar

+  CE-märkning enligt direktivet

+  Stort fokus på praktiskt arbete genom övning 

och tillämpning med hjälp av en exempel- 

maskin

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig särskilt till tillverkare,             

importörer och integratörer av maskiner med särskilt 

ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till 

personer som är ansvariga för maskinsäkerhet,            

som t.ex.:

• Idrifttagare

• Konstruktörer

• Projektledare

• Planerare

• Systemintegrerare

• Säkerhetsansvariga

• Produktionschefer respektive produktionsansvariga

• Personer som är ansvariga för ombyggnad och 

underhåll av maskiner och anläggningar

• Tekniska inköpare

Observera

Kursen är den perfekta förberedelsen för den certifierande 

kursen CECE – Certified Expert in CE Marking.

Nivå: Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000041

In-House-Kurs (1T000035)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

Säker användning av förarlösa industritruckar 

(AGV:er) och tillhörande system 
Målsättning

Användningen av Automated Guided Vehiclels (AGV) och 

Autonomous Mobile Robot/Vehicles

(AMR/V) blir allt populärare,  eftersom de har blivit mer 

autonoma/självstyrande, flexibla

och mindre beroende av den fasta infrastrukturen som de 

verkar i.  

Syftet med denna kurs är att ge deltagarna en förståelse för 

funktionaliteten och riskerna som skapas när man integrerar 

en eller flera AGV/AMR i ett system och hur man korrekt 

hanterar dessa

på arbetsplatsen. På grund av rörlighets aspekterna hos 

dessa maskiner, skiljer sig

dessa riskerna från de på konventionella maskiner. Kursen 

åskådliggör de typiska åtgärderna för riskreducering och 

användning av olika säkerhetsstrategier.

Innehåll

Regelverk

• Introduktion till lagstiftning och AGV standarder

• Maskindirektiv och CE märkning

• CE märkning av en enskild AGV såväl som AGV system

• Standarder för riskbedömning och säkerhetslösningar 

specifikt för en AGV

AGV

• Introduktion av AGV (Teknologi och Typer)

• Säkerhetsteknologi för en AGV

• Säkerhetsrelaterad del av styrsystemet

• Säkerhetskrav och säkerhetsfunktioner på AGV i  

enlighet med ISO 3691-4

AGV System

• Säkerhetskrav på AGV System i enlighet med            

ISO 3691-4

• Bedömning av risker i ett AGV System

• Zonindelning av arbetsplatsen

• Hantering av kvarvarande risk för AGV System

Workshop

• Design och validering av ett AGV System på en 

arbetsplats

Avancerad
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Säker användning av förarlösa industritruckar 

(AGV:er) och tillhörande system 
Målgrupp

Denna utbildning riktar sig särskilt till AGV tillverkare, 

integratörer och användare med särkilt ansvar inom 

användningen av ett AGV System. Vidare riktar den sig   

till personer som är ansvariga för maskinsäkerheten i den 

dagliga driften av både nya och befintliga AGV, såsom:

• Konstruktionschefer, tekniska chefer, konstruktörer

• Säkerhetsansvariga

• Projektingenjörer i produktionsanläggningar

• Systemintegratörer, programmerare

• Underhållspersonal

Observera

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Nivå: Avancerad

Dina fördelar

+  Lär dig rätt tillämpning och implementering av 

relevanta standarder och direktiv. Hantera risker    

som uppstår vid installation och drift av AGV i 

anläggningen. Bedöm dina egna befintliga              

anläggningar när det gäller säkerhet av AGV           

System.

 

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.30

Pris: SEK 5 850 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000197

In-House-Kurs (1T000198)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

PAScal – Introduktionskurs

Målsättning

Deltagarna får en introduktion i hur man kan använda och 

dra nytta av beräkningsprogramvaran PAScal. Genom 

praktiska övningar får deltagarna kunskap om hur man 

kan använda PAScal för beräkning av PL (Performance 

Level) och SIL (Safety Integrity Level) i enlighet med de nya 

säkerhetskraven för styrsystem.

Innehåll

• Kort introduktion till de nya standarderna                     

EN ISO 13849-1 och EN/IEC 62061 och dess           

krav på sannolikhetsberäkning

• Så fungerar PAScal beräkningsverktyget

• Så fungerar PAScal beräkningsverktyget

• Praktiska övningar, för beräkning av                           

prestandanivå med hjälp av PAScal

• Skapa komponentbibliotek

• Importera komponentbibliotek från Sistema

Målgrupp

• Konstruktörer

• Projektledare

Förutsättningar

• Grundläggande PC-kunskap

• Grundläggande kunskap om elteknik

• Grundläggande kunskap om dem nya             

säkerhetskraven för styrsystem                                   

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

Observera

I samband med denna kurs erbjuder vi dig att köpa Saftey 

Calculator PAScal till ett specialpris på SEK 1100,00 

inklusive mjukvarulicens.Ordinarie pris är SEK 3489,00.

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 2 450 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000044

In-House-Kurs (1T000148)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

PMC – Konfigurering och service

Målsättning

Syftet med denna kurs är att göra det möjligt för           

deltagarna att installera, driftsätta och konfigurera Pilz 

Motion Control-styrsystem och slutföra installationen. 

Automationsuppgifterna utförs och testas med hjälp av   

en soft PLC. Under kursen kommer deltagarna att lära   

sig om det breda utbudet av funktioner inom motion, 

motorstyrning, PLC och synkron drift. Kursen behandlar 

också diagnostik, uppdatering av hårdvara, och styrning 

via PROFIBUS.

Innehåll

• Grundläggande kunskap om drivteknik, begrepp och 

nödvändiga komponenter

• PMC produktportfölj (servoförstärkare, säkerhetskort, 

Primo Drive, Primo Compact, motorer och verktyg)

• Servomotorer, feedbacksystem, parametrar och 

bromsar

• Servoförstärkare, struktur, användargränssnitt, motor- 

parametrar, encoder-feedback och säkerhetsfunktioner 

(STO)

• PASmotion, Pterm, parameterinställning, Pdrive, 

motordatabas och val av motor

• Funktion av servoförstärkare med Motiontools, Pscope, 

driftlägen, motion-block, justering och felsökning

• PASconfig, Sdrive och uppgifter med SS1 och SLS

• Diagnos och felsökning

Målgrupp

• Projektingenjörer

• Programmerare

• Service- och underhållspersonal

Förutsättningar

• Grundläggande kunskaper inom el-teknik

Observera

Undervisningsspråk och material är på engelska.

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 3 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 10 400 per person

Antal deltagare: max. 8 personer

Beställningsnummer: 1T000079

In-House-Kurs (1T000026)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

PSS/SafetyBUS p – Grundkurs

Målsättning

Denna kurs ger en grundlig introduktion till säkerhets-  

tekniken och vänder sig till användare med ingen eller 

endast liten erfarenhet av det programmerbara styr-       

systemet PSS och det säkra bussystemet SafetyBUS p.

Du lär dig att självständigt projektera, programmera och 

driftsätta en anläggnings enkla och säkerhetsrelaterade 

styruppgifter. I samband med detta lär du dig genom 

praktiska exempel den omfattande diagnostiken i det 

programmerbara styrsystemet PSS. Dessutom lär du dig 

hur du med hjälp av det programmerbara styrsystemet 

PSS och det säkra bussystemet SafetyBUS p kan 

automatisera på ett flexibelt och ekonomiskt sätt.

Innehåll

• Systemutformning och användningsområden för de 

programmerbara styrsystemen PSS, PSSuniversal och 

det säkra bussystemet SafetyBUS p

• Grunderna inom fältbussystem

• Presentation av PSS-, PSSuniversal- och SafetyBUS 

p-komponenter

• PSS självtest-funktioner med SafetyBUS p

• Digital och analog anslutning av processenheter

• Hantering av programmeringsmjukvaran PSS WIN-PRO

• Projektering och utformning av ett program till en enkel 

applikation

Målgrupp

• Konstruktörer/planerare

• Programmerare

• Projektledare

med ingen eller endast liten erfarenhet av PSS och 

SafetyBUS p

Förutsättningar

• Grundläggande kunskap om PLC-programmering

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna               

 QR-koden

Längd: 2 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 10 400 per person

Antal deltagare: max. 6 personer

Beställningsnummer: 1T000072

In-House-Kurs (1T000024)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/072585
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Nivå: Avancerad

SafetyEYE - Grundkurs

Målsättning

Denna kurs ger en grundläggande introduktion för 

användare med liten eller ingen erfarenhet av installation, 

konfigurering och driftsättning av det säkra kamerasyste-

met SafetyEYE.

Du får lära dig att konstruera en maskin eller en anlägg-

nings riskområden på ett säkert sätt, planera åtgärder för 

att förbereda en skyddszon, att konfigurera det säkra 

kamerasystemet med hjälp av SafetyEYE Configurator och 

att idriftsätta systemet.

Innehåll

• Viktiga standarder i användningen av det säkra kamera-

systemet

• Grunder och funktionsprincipen för SafetyEYE

• Det övervakade områdets storlekar och gränser

• Design och planering av sammansättning av riskområdet

• Montering och installation av sensor, analys- och 

styrenheten

• Användningen av SafetyEYE Configurator (mjukvaru- 

verktyg)

• Konfigurera ett enkelt program

• Regelbundna kontroller av det säkra kamerasystemet 

SafetyEYE

Målgrupp

• Konstruktörer/planerare

• Programmerare

• Projektledare

• Servicepersonal

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Avancerad

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.15

Pris: SEK 4 500 per person

Antal deltagare: max. 8 personer

Beställningsnummer: 1T000078

In-House-Kurs (1T000028)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings#training-courses
https://www.pilz.com/da-DK/services/trainings/articles/072101
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Expert

CECE – Certified Expert in CE Marking

Innehåll

Gällande lagar för maskinsäkerhet i Europa:

• Direktiv för CE-märkning

• CE-märkningens 6 steg

• Importörernas/distributörernas, operatörernas,            

tillverkarnas och ombudens roller och ansvarsområden

Regelverk: 

• Maskindirektivet i detalj: struktur, omfattning, undantag

• Andra relevanta direktiv, som t.ex. EMV- eller ATEX-

direktiv

Definition av kraven:

• Fastställande av grundläggande villkor

• Användning av standarder, tekniska specifikationer, 

direktiv, riskbedömning osv.

Tillvägagångssätt för bedömning av överensstämmelse:

• Moduler för tillvägagångssätt för bedömning av 

överensstämmelse

• Användning av kontrollorgan

Verifiering av överensstämmelse:

• Konstruktionsfas

• Produktionsfas

• Kontroll

Teknisk dokumentation:

• Behov och sammanställning av tekniska underlag

• Försäkran om överensstämmelse respektive inbyggnad

• Placering och användning av CE-märket

Mer:

• CE-märkning på en grupp av maskiner

• Tillvägagångssätt vid väsentliga ändringar på en maskin

• Ombud: krav, uppdrag och ansvarsområden

• Praktiska övningar och/eller diskussioner i slutet av varje 

modul

Målsättning

Med CECE – Certified Expert in CE Marking når du den 

högsta möjliga kvalifikationen inom området CE-märkning. 

Inom ramen för kvalificeringsprogrammet får du ingående 

kunskap om hela CE-märkningsprocessen. Under hela 

utbildningen förtydligas alla steg från riskbedömningen tills 

att CE-märket sätts fast med hjälp av en virtuell maskin-

modell. Modellen visar skillnaderna i tillvägagångssättet för 

ofullständiga, fullständiga samt sammansatta maskiner. 

Självklart utgör maskindirektivet 2006/42/EG grunden för 

alla reflektioner. Hela kvalificeringen CECE är certifierad av 

TÜV NORD. Efter att du har klarat slutprovet får du det 

internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet samt titeln 

”CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Nivå: Expert
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Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  – 

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Workshop riskbedömning för maskiner

Avancerad: Grunderna inom CE-märkning

Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

Din optimala kvalificeringsväg:

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Nivå: Expert

Målgrupp

Denna kvalifikation riktar sig särskilt till tillverkare,           

importörer och integratörer av maskiner med särskilt 

ansvar för CE-märkning. Dessutom riktar den sig till 

personer som är ansvariga för maskinsäkerhet,            

som t.ex.:

• Konstruktörer

• Projektledare

• Planerare

• Systemintegrerare

• Säkerhetsansvariga

• Alla som deltar i CE-processen

• Skyddsombud

Förutsättningar för att kunna delta i utbildningen

• Du ska ha deltagit i utbildningen ”Grunderna inom 

CE-märkning” eller

• ”CE-totalprocess enligt maskindirektivet” under de 

senaste två åren, eller så ska du

• Redan ha kvalifikationen CMSE – Certified Machinery 

Safety Expert

Som alternativ kan många års erfarenhet av CE-märkning 

också vara tillräckligt. Är du osäker på om din nuvarande 

yrkeserfarenhet motsvarar den önskade nivån, vänligen 

kontakta oss. Vi ger dig individuell rådgivning och visar dig 

gärna möjliga alternativ för att uppfylla villkoren för att delta i 

CECE-kursen.

Observera

Utbildningens innehåll riktar sig till personer som direkt 

eller indirekt ansvarar för CE-processer. På utbildningens 

sista dag fastställs deltagarens kunskapsnivå genom ett 

flervalsprov. Efter att du har klarat slutprovet får du det 

internationellt erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CECE 

– Certified Expert in CE Marking”. Certifikatet gäller i fyra år 

och kan förlängas med ytterligare fyra år genom att du 

deltar i en omcertifiering.

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Dina fördelar

+  Få omfattande kunskap om förfarandet för      

bedömning av överensstämmelse i enlighet med 

Maskindirektivet fram till CE-märkets applicering

+  Dra nytta av våra experters erfarenhet. Efter denna 

utbildning kan du direkt implementera dina kunskaper 

i praktiken – tack vare de detaljerade applikations-

exemplen och deltagande i praktiska övningar

+  Uppnå högsta möjliga kvalifikation inom området 

CE-märkning

I samarbete med:

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 3 Dagar

 Start: kl. 8:30 

 Slut: kl. 17.00

Pris: SEK 16 940 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000127

In-House-Kurs (1T000110)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

I samarbete med TÜV NORD erbjuder Pilz kvalifikationen som CMSE – Certified Machinery Safety Expert. På den 
fyra dagar långa kursen får du en översikt över maskinsäkerhetsområdet. Kursen är uppdelad i fem moduler som 
ger dig omfattande kunskap om maskinens hela livscykel. CMSE-modulerna är standardiserade i hela världen och 
på en enhetlig nivå. Även TÜV NORD-certifikatet som utfärdas vid godkänt prov efter kursen gäller internationellt.

Innehåll

Modul 1: introduktion till säkerhet

• Introduktion till relevanta säkerhetsföreskrifter

• Behörighets- och ansvarsområden

• Introduktion till säkerhetshanteringssystem

Modul 2: maskinsäkerhet

• Lagstiftning gällande konstruktion, tillverkning och 

underhåll av maskiner och arbetsutrustning

• Krav och förfaranden för överensstämmelse för att 

släppa ut maskiner på marknaden

• Bestämmelser för arbetsutrustning och arbetsplats

• Hänsyn till arbetsskydd när det kommer till maskiner, 

inkl. ergonomi, buller, vibrationer och kemiska sub- 

stanser

Modul 3: riskbedömning

• Riskbedömning enligt EN ISO 12100 och dess til-   

lämpning

• Metoder för riskbedömning med hjälp av konkreta 

exempel

• Genomförande av riskbedömningen, steg för steg

• Tillämpning och användning av ytterligare relevanta 

maskindirektiv under riskbedömningsprocessen

• Kort översikt över riskreduceringen när risk-        

bedömningen har avslutats

Modul 4: mekaniska skyddsanordningar

• Internationella krav i standarderna gällande mekaniska 

skyddsanordningar

• Skyddsanordningar: definition, typer och tillämpnings-

exempel

• Beräkning av säkerhetsavstånden enligt EN ISO 13857

Säkerhetskomponenter och -tekniker

• Översikt över säkerhetskomponenter, krav och           

användning

• Specifikation och användning, för- och nackdelar       

(t.ex. förreglingsanordningar, ljusridåer, tvåhandsdon)

• Tekniska och kompletterande skyddsåtgärder (t.ex. 

skyddsstaket, ljusstråleskydd, nödstoppsmanöverdon)

• Säkerhetsrelevanta tillämpningar för styrsystem

Elektrotekniska säkerhetskrav

• Detaljerad granskning av EN 60204-1: elektrisk utrust-

ning för maskiner och anläggningar

• Granskning av den elektriska konstruktionen från 

inmatningen till korrekt verifiering

• Säker drift och underhåll för eldrivna maskiner

Modul 5: styrsystemens funktionella säkerhet

• Detaljerad granskning av kraven i EN ISO 13849

• Specifikation, utformning och validering för funktionella 

säkerhetsstyrningssystem

• Fastställande av Performance Level (PL) och Safety 

Integrity Level (SIL) för säkerhetsfunktioner

• Val av arkitektur med hjälp av praktiska exempel för 

implementering av kategorier

• Programvarulivscykel: krav och tillämpning

• Verifierings- och valideringsförfaranden

• Introduktion till EN IEC 62061

• Praktiska övningar rörande PL- och SIL-valideringar

Expert

I samarbete med:

Nivå: Expert



43

Funktionell säkerhet för fluidteknik

• Krav i EN ISO 4413 (hydraulik) och EN ISO 4414 

(pneumatik)

• Nödvändiga åtgärder för en säker användning av 

hydrauliska och pneumatiska system

• Särskilda egenskaper hos hydrauliska och pneumatiska 

komponenter

• Konstruktion av säkerhetsrelevanta delar inom         

fluidteknik enligt EN ISO 13849-1

Målgrupp 

• Konstruktörer mekanik

• Styrningstekniker

• Systemintegrerare

• Styrnings- och maskintillverkare

• Maskin- och anläggningsoperatörer

• Förmän, tekniker, ingenjörer

Observera

Under seminariet skrivs ett prov med flervalsfrågor. Efter 

ett godkänt slutprov får deltagarna det internationellt 

erkända TÜV NORD-certifikatet som ”CMSE – Certified 

Machinery Safety Expert”. Certifikatet är giltigt i 4 år. Med 

en omcertifiering som tar en dag kan giltigheten förlängas 

med ytterligare fyra år. 

Gå till www.cmse.com för mer information, villkor för 

deltagande och för att anmäla dig. Där hittar du all 

information om CMSE och kan även testa dina 

kunskaper i CMSE-testet.

Förutsättningar

För att delta i CMSE-seminariet behöver du yrkes-         

erfarenhet och kunskap inom fackområdet. Är du inte 

säker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar nivån 

som krävs? Kontakta oss i så fall. Vi erbjuder dig personlig 

rådgivning och upplyser dig om möjliga alternativ som kan 

ge dig rätt kvalifikationsnivå för CMSE.

CMSE krävs dessutom för att man ska kunna anmäla sig 

till kvalifikationen som CECE – Certified Expert in CE 

Marking.

Dina fördelar

+  Använd det internationellt erkända TÜV NORD-     

certifikatet för ditt företag och din karriär

+  Bli en erkänd maskinsäkerhetsexpert på din            

arbetsplats

+  Certifieringen tar bara fyra dagar

CMSE® – Certified Machinery Safety Expert

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Nivå: Expert

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 4 Dagar

 Start: kl. 8:30 

 Slut: kl. 17.00

Pris: SEK 22 365 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000047

In-House-Kurs (1T000030)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Elsäkerhet i industrianläggningar (EN IEC 60204)

Expert: CECE – Certified Expert in CE Marking

Din optimala kvalificeringsväg:

Expert: 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® – omcertifiering

Målsättning

För att du alltid ska hålla dig uppdaterad måste du 

förnya ditt certifikat som CMSE (Certified Machinery 

Safety Expert) vart fjärde år.

Om du klarat CMSE®-examen för mer än tre år sedan, 

måste du registrera dig för omcertifieringskursen för att 

förlänga ditt certifikat med ytterligare fyra år. Därmed håller 

du dig alltid uppdaterad om standarderna och aktuell 

säkerhetsteknik. I våra praktiska workshops fördjupar du 

dina tillämpningskunskaper på nytt.

Innehåll

• Aktuella lagar och standarder

• Säkerhetstrender

• Riskbedömning – workshop I

• Skyddsanordningar – tekniska perspektiv

• Funktionell säkerhet – workshop II

Målgruppe

• CMSE® – Certified Machinery Safety Experts

Observera

Under seminariet kan du bekräfta dina uppfräschade 

kunskaper löpande med egna självtester. När du har 

deltagit i endagsseminariet får du ett TÜV NORD-certifikat, 

som bekräftar att du är certifierad som CMSE i ytterligare 

fyra år.

Förutsättningar

• Godkänt slutprov för CMSE

Dina fördelar

+  Förläng ditt internationella certifikat med ytterligare 

fyra år

+  Bli en del av den globala expertgemenskapenExpert

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

I samarbete med:

Nivå: Expert

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna             

 QR-koden

Längd: 1 dag

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.30

Pris: SEK 6 020 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000084

In-House-Kurs (1T000159)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

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

Maskinsäkerhet - Håll dig uppdaterad med
nyhetsbrevet från Pilz – kostnadsfritt!

Anmäl dig till Pilz nyhetsbrev. I detta

informerar vi om nyheterna inom

maskinsäkerhet och automation.

I nyhetsbrevet kan du bland annat

läsa om uppdaterade standarder

och direktiv, det stora utbudet av

utbildningar, riskbedömning,

CE-märkning, samt de senaste

produktnyheterna och mycket mer.

Detta hjälper dig att nå framgång

inom maskinskydd och automation!

Givetvis är din e-postadress helt

säker hos oss. När du registrerar dig

får du endast information från Pilz

Skandinavien.

Skanna QR-koden till

vänster och registrera dig

för att få vårt nyhetsbrev

som e-post!

Du kan även anmäla dig genom

att klicka på länken:

Pilz E-mail nyhetsbrev

Dina fördelar med att prenumerera på nyhetsbrev från Pilz

• Trender och utveckling: Vi håller dig informerad om de senaste 

uppdateringarna när det gäller utveckling inom maskinsäkerhet och 

automation

• Konsultation och service: Våra maskinsäkerhetsexperter tillhandahåller 

information för att säkerställa och effektivisera dina maskiner och 

installationer. Vi har en omfattande portfölj av tjänster och service och vi 

hjälper dig gärna med rådgivning när du så önskar 

• Lösningar och applikationer: Få kunskap om hur du tillsammans med 

Pilz kan optimera dina automatiseringsuppgifter, vilket sparar tid och 

pengar

• Produkter och tjänster: Uppnå ekonomisk framgång med innovativa

• produkter och lösningar från Pilz

• Utställningar, evenemang och kurser: Du blir informerad om aktuella 

kurser, mässor och evenemang

Pilz elektroniska nyhetsbrev

Vi finns representerade internationellt. Se vår hemsida www.pilz.com
för ytterligare information eller kontakta vårt kontor:

Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial, Smörehålevägen 3, 434 42 Kungsbacka, Sverige
Telefon: +46 300 139 90, Fax: +46 300 307 40, E-post: pilz.se@pilz.dk, Internet: www.pilz.se

https://pilz-skandinavien-ks.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/45376/
https://pilz-skandinavien-ks.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/45374/


46

CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Målsättning

Den TÜV NORD-certifierade och internationellt erkända 

kvalifikationen CEFS – Certified Expert in Functional Safety 

ger expertkunskap om metoder för Functional Safety på 

maskiner. Under denna tredagars expertkurs får du 

fördjupade kunskaper om standarder och tekniska krav 

som finns för denna typ av bedömning. Alla viktiga   

aspekter utifrån design och verifiering till implementering 

gås igenom. Kursen ger dig omfattande expertis om 

relevanta standarder samt praktisk kunskap om skapandet 

av komplexa säkerhetssystem. CEFS inkluderar en serie 

workshops där du lär dig med hjälp av konkreta exempel 

olika applikationer.

Efter godkänt slutprov får du ett oberoende certifikat 

utfärdat av TÜV NORD som en merit och bevis på din 

kunskapsnivå. Certifikatet är globalt erkänt och ger dig rätt 

att använda titeln ”CEFS – Certified Expert in Functional 

Safety”.

Innehåll

Genomgång av de olika metoderna för Functional Safety 

• Performance Level (PL) – ISO 13849

• Safety Integrity Level (SIL) – EN/IEC 62061

• Skillnader och likheter mellan PL och SIL

• Workshop om ämnet ”Bestämning av erforderlig PL-nivå 

(PLr)”

• Kriterier för att skapa en säkerhetskravspecifikation 

(SRS)

• Workshop ”Skapande av en SRS”

Utformning av säkerhetssystem

• Arkitekturer för säkerhetskretsar

• Komponenternas tillförlitlighet

• Upptäckt av farliga fel

• Vanliga orsaker till fel

• Workshop ”Definition av den maximala PL-nivån som 

kan uppnås”

• Systematisk integritet för säkerhetssystem

 - Förebygga och hantera systematiska fel

 - Säkerhetsrelaterad mjukvara

• Användning av mjukvaruverktyg för att beräkna, 

kontrollera och dokumentera den uppnådda               

säkerhetsnivån

• Workshop ”Användning av mjukvaruverktyg”

• Särskilda villkor såsom seriekoppling

Validering av en säkerhetskrets

• Skapa valideringsplan och protokoll

• Workshop ”Utarbeta ett valideringsprotokoll”

• Vanlig orsaker till fel

Nödvändigheten av ett Functional Safety Management 

system och dess krav.

Målgrupp

CEFS riktar sig särskilt till maskintillverkare, konstruktörer 

och integratörer med särskilt ansvar för säkerhetsstyrsys-

tem. Dessutom riktar sig CEFS till personer som i det 

dagliga arbetet ansvarar för maskinsäkerheten i förbindel-

se med nya och befintliga maskiner t ex.:

• Konstruktörer (elektriska system  och vätesketeknik)

• Programmerare av säkerhetsstyrsystem

• Projektingenjörer

• Systemintegratörer

• Testingenjörer, som är ansvariga för validering av 

maskiner

Nivå: Expert

I samarbete med:

Expert
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Nivå: Expert

Förutsättningar

För att kunna delta i denna 3-dagars expertkurs behöver 

du ha nödvändiga kunskaper inom området Functional 

Safety. Det kan bland annat vara följande:

• Omfattande förkunskaper om Functional Safety eller

• Deltagande i en av Pilz 1-dagarskurser eller annan 

relevant kurs inom ämnet Functional Safety,                

exempelvis ”Funktionell säkerhet enligt                        

EN ISO 13849-1 och EN/IEC 62061“ eller

• Du har redan kvalifikationen CMSE®-Certified           

Machinery Safety Expert

Är du osäker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar 

nivån som krävs, är du välkommen att kontakta oss. Vi ger 

dig individuell rådgivning och visar dig gärna möjliga 

alternativ för att uppfylla villkoren för att delta i CEFS-

kursen.

Observera

Kursens innehåll riktar sig specifikt till personer som direkt 

eller indirekt är involverade i utformningen av säkerhets-

styrningar. Kursen avslutas med ett slutprov dag 3. När du 

har klarat provet kommer du att tilldelas ett internationellt 

erkänt TÜV NORD-certifikat ”CEFS- Certified Expert in 

Functional Safety. Certifikatet är giltigt i fyra år och kan 

förlängas med ytterligare fyra år genom att delta i en 

en-dagars omcertifieringskurs.

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Dina fördelar 

 Lär dig hur du framgångsrikt validerar system med 

hänsyn till Functional Safety – alltid i enlighet med de 

senaste standarderna

 Få inblick i hur val av tekniska lösningar påverkar 

säkerhetssyrsystemets tillförlitlighet och tillgänglighet 

Lär dig hur du väljer det mest effektiva och kostnads-

effektiva säkerhetsstyrsystemet, som är optimalt 

anpassat efter dina behov                       

Workshop med praktiska övningar på en 3D-modell

Introduktion: Introduktion till maskinsäkerhet

Grundläggande: Grunderna inom maskinsäkerhet

Avancerad: Funktionell säkerhet enligt 

Expert: CEFS – Certified Expert in Functional Safety

Din optimala kvalificeringsväg:

EN ISO 13849-1 och EN/IEC 62061

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 3 Dagar

 Start: kl. 8:30 

 Slut: kl. 17.00

Pris: SEK 16 940 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 1T000184

In-House-Kurs (1T000185)

På förfrågan, erbjuder vi gärna In-House kurser där vi

specialanpassar innehållet efter ert önskemål.

Längd: Enligt överenskommelse

Pris: Enligt överenskommelse

Antal deltagare: Enligt överenskommelse

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

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

CRSE – Certified Robot Safety Expert 

Målsättning

Kursen CRSE – Certified Robot Safety Expert ger 

expertkunskap om konstruktion och implementering av 

säkra styrsystem för integration i robotapplikationer.  

CRSE är en TÜV-NORD certifierad och internationellt 

erkänd kvalifikation. Kursen ger dig inblick i nuvarande 

krav i relevanta direktiv och standarder. Kursen går 

igenom säkerheten för stationära och mobila robotsystem. 

Utöver detta behandlar kursen förarlösa transportsystem 

och kollaborativa robotapplikationer. Du lär dig vilka krav 

som måste uppfyllas vid idrifttagning, drift, åtkomst, 

underhåll och konstruktion av olika robotsystem. Under  

de två dagar som kursen varar, läggs särskilt fokus på  

den komplexa robotens livscykel. Detta inkluderar 

lagstiftning, standarder och tekniska rapporter. Du lär dig 

hur skyddsåtgärder i arbetsområden, där det ingår 

robotar, konstrueras och verifieras.

Deltagare som har klarat slutprovet kommer att tilldelas  

ett internationellt erkänt TÜV NORD-certifikat och titeln 

”CRSE – Certified Robot Safety Expert” som bevis på 

deras kvalifikationer.

Innehåll

Introduktion till Maskindirektivet

• Maskindirektivet i förhållande till robotapplikationer i 

Europa

• Roller och ansvar för tillverkare, robotintegratörer och 

användare

Robotteknik

• Robotspecifika definitioner och terminologier

• Användning av robotteknik

• Konstruktion/funktion av en robotarm och styrning

Standarder

• Introduktion till gällande standarder för robot-             

applikationer

• Tillämpning av ISO 10218-1 och -2

• Introduktion till tekniska specifikationer

Riskbedömning av robotceller

• Identifiering av faror för maskinoperatörer, underhålls-

personal och de som är ansvariga för installationen av 

systemet

• Robotspecifika skyddsåtgärder och säkerhetsfunktioner

• Workshop ”Riskbedömning i samband med robot-      

integration”

Farliga energikällor i robotceller

• Styrning/övervakning av farliga energikällor i robotceller

• Säkert tillträde i robotceller

• Workshop ”Skyddsåtgärder för personer som arbetar i 

områden där robotar används”

• Dessa personer inkluderar t ex användare, produktions-

ansvariga, underhållspersonal och montörer

Validering

• Verifiering av det säkra styrsystemet

• Nödvändigt test av det säkra styrsystemet

• Dokumentation som krävs i samband med validering

• Workshop ”Uppnå erfoderlig PL-nivå för säkerhets- 

funktioner”

I samarbete med:

Expert
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CRSE – Certified Robot Safety Expert 

Målgrupp

CRSE riktar sig speciellt till maskintillverkare, integratörer 

av robotceller, användare av robotar, konstruktörer av 

robotceller och projektingenjörer. Dessutom riktar sig 

CRSE specifikt till personer som i sitt dagliga arbete 

ansvarar för området robotsäkerhet.

Förutsättningar

För att kunna delta i denna två-dagars kurs, krävs 

tillräcklig kunskap inom området robotsäkerhet. Det kan    

t ex vara: 

• Omfattande dokumenterad erfarenhet om robotsäkerhet

• Deltagande i kurserna ”Krav på säker användning av 

robotar” och ”Säkert samarbete mellan människa och 

robot - Kollaborativa applikationer”

• Deltagande i en av de två ovannämnda kurserna och   

”CMSE® - Certified Machinery Safety Expert“

Är du osäker på om din nuvarande kvalifikation motsvarar 

nivån som krävs, är du välkommen att kontakta oss. Vi  

ger dig individuell rådgivning och visar dig gärna möjliga 

alternativ för att uppfylla förutsättningarna för att delta i 

CRSE-kursen.

Observera 

Kursinnehållet är särskilt anpassat för personer som  

direkt eller indirekt är ansvariga för robotsäkerhet och 

integrering. Kursen inkluderar ett slutprov med flervals-

frågor i slutet av andra dagen.

Deltagare som klarar provet tilldelas det internationellt 

erkända TÜV NORD-certifikatet och titeln ”CRSE –       

Certified Robot Safety Expert”. Certifikatet är giltigt i fyra  

år och kan sedan förlängas med ytterligare fyra år genom 

att delta i en omcertifieringskurs.

Undervisningsspråk och material är på engelska.

Dina fördelar

 Få omfattande kunskap om kraven för robotsäkerhet 

och integrering av robotar i gällande direktiv och 

standarder

 Lär dig hantera robotprojekt från riskbedömning, via 

säkerhetsuppgradering till implementering av 

lösningar

 Lär dig hur systemen för Functional Safety             

konstrueras med hänsyn till EN ISO 10218-1 och -2

 Uppnå en internationellt erkänd kvalifikation inom 

robotsäkerhet och integrering

Introduktion: Webbaserad utbildning: Maskinsäkerhet  –  

Introduktion och praktiskt genomförande

Grundläggande: Krav på säker användning av robotar

Avancerad: Kollaborativa applikationer

Ekpert: CRSE – Certified Robot Safety Expert

Din optimala kvalificeringsväg:

Nivå: Expert

För ytterliggare 
information 
skanna QR-koden 
eller besök 
www.pilz.se

Datum: Se aktuella kursdatum på

 www.pilz.se eller skanna 

 QR-koden

Längd: 2 Dagar

 Start: kl. 9:00 

 Slut: kl. 16.30

Pris: SEK 16 800 per person

Antal deltagare: max. 20 personer

Beställningsnummer: 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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Allmän
information
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Web-baserad kurs

Vi erbjuder en webbaserad kurs på introduktionsnivå. Den webbaserade 

kursen ger en solid grund i ämnet maskinsäkerhet som sedan fördjupas mer 

detaljerat i kurser på nivån ”Avancerad”. Deltagaren bestämmer sin egen 

inlärningstakt, och man kan ta så många moduler man önskar, när som helst, 

eller fortsätta på kursen vid ett senare tillfälle. Alla moduler innehåller övningar 

som kan genomföras online eller på papper. Den webbaserade kursen finns för 

närvarande inom maskinsäkerhet.

Allmän information Kundupplevelse

Kundupplevelse

Vår kursportfölj är utformad för att täcka alla aspekter inom maskinsäkerhet. För att ge våra kunder en komplett och 
fullständig upplevelse, använder Pilz de senaste tillgängliga undervisningsmetoderna för att ge förbättrad inlärning 
som t ex interaktiva plattformar.

Företagsanpassade kurser

Pilz har specialiserat sig på utbildning av anställda i multinationella företag i 

syfte att uppfylla de specifika kraven för dessa organisationer. Detta uppnås 

genom företagsanpassade kurser. Kurserna är utvecklade så att de anställda 

kan uppnå en hög kompetens på ett effektivt sätt.

 

Användning av QR-koder

QR-koder används på flera ställen i denna broschyr. Genom att skanna dessa 

QR-koder med en smartphone vidarebefordras du automatiskt till nämnda kurs 

eller webbsida via smarttelefons webbläsare. Om du har fått broschyren 

elektroniskt kan du också klicka på QR-koden, som då öppnar en webbläsare 

för den nämnda kursen eller webbsidan.
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Allmän information Anmälan och villkor för deltagande

Förutsättningar för deltagande

Observera de beskrivna förutsättningarna och målgrup-

perna för varje enskild kurs. På detta sätt säkerställs att 

deltagaren erbjuds rätt utbildning som motsvarar dennes 

bakgrund. 

Bekräftelse på anmälan/orderbekräftelse

Anmäl dig i god tid. Detta säkerställer dig en plats på 

önskad kurs. Anmälan skall vara oss tillhanda senast 14 

dagar före kursstart. Vid anmälan accepteras våra 

anmälningsvillkor.

Du kommer att få en skriftlig bekräftelse på din anmälan 

inom två arbetsdagar. Då antalet deltagare är begränsat 

behandlar vi anmälningarna i den ordning vi får in dem.

Senast 5 dagar före första kursdagen får du ytterligare 

information om tid och plats för kursen. Vid för lågt 

deltagarantal, kommer du att få ett meddelande minst 5 

dagar före kursstarten och vi kommer så långt som möjligt 

erbjuda dig ett nytt kursdatum.

Erbjudande

I samband med deltagande i utvalda seminarier erbjuder vi 

dig att köpa Saftey Calculator PAScal till ett specialpris på 

SEK 1100,00 inklusive mjukvarulicens. Ordinarie pris är 

SEK 3489,00

Safety  Calculator PAScal beräknar PL (Performance Level) 

och SIL (Safety Integrity Level), som kan erhållas för 

säkerhetsfunktionerna för en maskin och ett system, 

beroende på vilka komponenter som används. 

Kontakta oss för mer information.

Certifikat

Som bekräftelse på ditt ditt deltagande får du ett Pilz 

kursintyg.

När du har klarat en CECE – Certified Expert in CE 

Marking, CMSE® - Certified Machinery Safety Expert, 

CEFS - Certified Expert in Functional Safety eller en CRSE 

– Certified Robot Safety Expert examen, kommer du att 

erhålla ett TÜV NORD-certifikat (för mer information se 

sidorna 40, 42, 46 och 48).

Avbokning

Vid förhinder kan en ersättare deltaga, detta kan meddelas 

så sent som på själva kursdagen. Vid avbokning upp till 15 

arbetsdagar före kursstart, tillkommer inga kostnader eller 

utgifter. Vid avbokning upp till 10-14 arbetsdagar före kurs-

start faktureras 50% av kursavgiften. Vid avbokning fram till 

0-9 arbetsdagar innan kursstart, faktureras hela kursavgiften. 

Vid uteblivet deltagande faktureras hela kurspriset.

Priser

Följande ingår i kurspriset: Deltagande, kursmaterial, 

kursintyg, lunch, kaffe/te under pauserna och dryck under 

kursen

De angivna priserna för öppna kurser är per person. Alla 

priser är exklusive moms.

Vid In-house kurser kan vi erbjuda en detaljerad och 

kundanpassad offert.

Vänligen kontakta oss för detta.

Betalningsvillkor

Faktura skickas omedelbart efter anmälan till kursen. 

Betalning skall göras senast 14 dagar efter anmälan till 

kursen. Outnyttjade tjänster återbetalas inte.  

I övrigt hänvisas till våra ”Allmänna affärsvillkor” på         

www.pilz.com

Anmälan och villkor för deltagande



54

Har du några frågor?

Jag och mina kollegor ger dig gärna råd.

Bjarne L’ainé Erichs

• Telefon: +46 300 139 90

• E-mail: pilz.se@pilz.dk

• Post: Pilz Skandinavien K/S, dansk Filial 

 Smörhålevägen 3 

 434 42 Kungsbacka 

 Sverige

• Online www.pilz.com/training-se

Allmän information Villkor för deltagande och kontakt

Villkor för deltagande och kontakt

Ansvarsfrihet

Pilz förbehåller sig rätten, även efter att du har fått en 

kursbekräftelse, att ställa in kursen, flytta kursdatum eller 

ändra platsen för kursen, utan att det uppstår ersät-  

tningskrav mot Pilz.

Pilz friskriver sig allt ansvar för fel eller utelämnanden i 

teknisk information som tillhandahålls antingen muntligt 

eller skriftligt under kurser/seminarier eller som står i 

dokumentationen. Pilz tar inte heller ansvar för några 

följdskador eller förluster.

Upphovsrätt

Det är förbjudet att göra ljud- och videoinspelningar eller 

andra typer av inspelningar under kursen/seminariet. 

Kurs-/seminariedokument får ej kopieras, vidarebefordras, 

användas eller göras tillgängliga för tredje part för otillåtna 

ändamål. 

Mjukvaran som används i utbildningssyfte vid kurser/

seminarier får ej kopieras eller flyttas från utbildnings-  

platsen. Deltagare får ej kopiera egen programvara till Pilz 

datorer. Varje överträdelse därav berättigar Pilz till att 

begära ersättning.

Viktig information

Har du frågor om våra produkter, kan Pilz tekniska support 

kontaktas dygnet runt.

Vår hotline kan kontaktas på: 

Telefon: +45 7443 6332

http://www.pilz.com/training
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Som en leverantör av lösningar, kan Pilz hjälpa er med optimala säkerhetsstrategier till era globala applikationer, 
som är i överensstämmelse med de tekniska specifiktionerna. Våra tjänster säkerställer högsta möjliga säkerhet för 
människa och maskin över hela världen.

Kurser
Internationellt kvalificeringsprogram och certifierade kurser

Maskinsäkerhet Säkerhet på arbetsplatsenInternationell överensstämmelse

Säkerhet genom hela maskinens 
livscykel

Full säkerhet vid användning av 
maskiner

Överensstämmelse med internationella 
standarder och direktiv

Säkra maskiner i alla faser Maskiner i överensstämmelse med 
globala direktiv och standarder

Högsta möjliga säkerhet för människa 
och maskin

Utbildning är en säker succé

• Riskbedömning
• Säkerhetskoncept
• Säkerhetsdesign
• Systemintegrering 
• Validering

• CE-märkning 
• USA
• NR12

• Säkerhetsanalys av        
maskinparken 

• Lock Out Tag Out-system 
• Inspektion av skydds-        

anordningar

Tjänster:  
Rådgivning, projektering och utbildningar

Pilz Tjänster

Kurser

Pilz erbjuder dig ett omfattande kursprogram 

inom områdena maskinsäkerhet och 

automation.

Pilz tjänster 
för säkerhet och automatisering

Internationell överensstämmelse

Vi kan hjälpa dig genom hela processen för  att 

uppnå överensstämmelse för dina maskiner 

och anläggningar, både i europa och internationellt. I oss 

har du en lokal kontakt, som kan samordna ditt projekt 

både lokalt och globalt.Maskinsäkerhet

Vi erbjuder dig omfattande konsulttjänster  

inom maskinsäkerhet som är tillpassade din 

verksamhets behov genom hela maskinens livscykel.

Säkerhet på arbetsplatsen

Dina medarbetares säkerhet har högsta 

prioritet. Pilz erbjuder dig ett omfattande utbud 

av tjänster avseende analyser och optimering av säkerhet-

släget på din arbetsplats, så att denna är i överensstäm-

melse med gällande direktiv och standarder.
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Pilz automationslösningar
Pilz erbjuder allt du behöver för att 
automatisera dina maskiner och 
anläggningar: Innovativa kom-
ponenter och system där säkerhet 
och automation slås samman till en 
enda hårdvaru- och mjukvarulösning 

Från sensorteknik, styrteknik och  till 
drivteknik är en enkel driftsättning av 
största vikt. Därför spelar diagnostik 
och driftförmåga en viktig roll för alla 
komponenter och system från Pilz.

Du drar nytta av våra flexibla 
lösningar, från maskiner med 
begränsade arbetsområden till stora 
sammankopplade system. Hos oss 
kan du standardisera din säkerhets-
lösning, implementera säkerhet och 
automation i perifierasystem eller hitta 
lösningar för komplett automatisering.  

Lösningar från Pilz är integrerade i 
den befintliga anläggningsmiljön, 
oavsett om det är en nyinstallation 
eller ombyggnad av din maskin, och 
kan kombineras med ett brett utbud 
av gränssnitt och funktioner.

Den perfekta kombinationen:

Med styrteknik från Pilz erbjuds du 
manga användningsmöjligheter, från 
övervakning av elsäkerhet och 
funktionssäkerhet till komplett 
styrning av maskinen. 

Säkra sensorer och distribuerade 
moduler från Pilz garanterar 
effektiv och kompatibel användning 
av maskiner och anläggningar i 
kombination med olika styrsystem.

Våra nyckelfärdiga system och 
universiellt kompatibla lösningar 
möjliggör betydande besparings-
potential.

Drivteknik från Pilz kännetecknas 
av integrerad säkerhet såsom 
säkra logiska funktioner, samt 
anslutningsmöjlighet av 
visualiserings-, sensor- och 
ställdonsenheter.

Pilz manövrering- och 
visualiseringssystem kompletterar 
dina maskiner och anläggningar.

Med Pilz automations-
mjukvara har du möjlighet att 
snabbt och enkelt 
implementera planering, 
programmering, konfiguration, 
drifttagning, diagnostik och 
visualisering. 

Pilz erbjuder dig 
automationslösningar till 
skydd för människor, 
maskiner och miljö.

• Enkel konfiguration, programmering och visualisering genom 
innovativa mjukvarulösningar

• Hög flexibilitet tack vare individuellt utbyggbara lösningar

• Öppen kommunikation

• Hög tillgänglighet tack vare omfattande diagnostiskmöligheter

• Ett system för säkerhet och automation

Pilz automationslösningar
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Pilz automationslösningar
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Våra nyckelfärdiga system och 
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potential.

Drivteknik från Pilz kännetecknas 
av integrerad säkerhet såsom 
säkra logiska funktioner, samt 
anslutningsmöjlighet av 
visualiserings-, sensor- och 
ställdonsenheter.

Pilz manövrering- och 
visualiseringssystem kompletterar 
dina maskiner och anläggningar.

Med Pilz automations-
mjukvara har du möjlighet att 
snabbt och enkelt 
implementera planering, 
programmering, konfiguration, 
drifttagning, diagnostik och 
visualisering. 

Pilz erbjuder dig 
automationslösningar till 
skydd för människor, 
maskiner och miljö.

• Enkel konfiguration, programmering och visualisering genom 
innovativa mjukvarulösningar

• Hög flexibilitet tack vare individuellt utbyggbara lösningar

• Öppen kommunikation

• Hög tillgänglighet tack vare omfattande diagnostiskmöligheter

• Ett system för säkerhet och automation

Pilz automationslösningar
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1:0 till dig eftersom våra säkra ministyrningar stöder alla kommunikationssystem som 
är installerade över hela världen. 2:0 till dig, för att du tror på den globala 
säkerhetsstandarden för alla maskintyper och automationsmiljöer, kostnadseffektiv 
och hållbar. 3:0 till dig eftersom färdiga programvarumoduler och enkel och 
genomgripande diagnostik reducerar inkörnings- och driftskostnader. 4:0 till dig 
eftersom du väljer den säkra och kompletta lösningen som inkluderar sensorteknik, 
drivteknik samt drift och övervakning.
Ministyrningarna PNOZmulti: Många funktioner – en lösning!

Framgångssagan fortsätter!
Andra generationen av ministyrningarna 
PNOZmulti 

Vänligen se följande länk för ytterligare information om ministyrningarna PNOZmulti:
www-pilz.com/pnozmulti, Webkod: web 150500
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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, dansk Filial

Smörhålevägen 3

SE-434 42 Kungsbacka

Tel.: +46 300 13990

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