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Skræddersyede kurser Kvalificeringskoncept

Kvalificeringskoncept
Vi tilbyder dig en portefølje af kurser, der opfylder alle individuelle krav til yderligere kvalifikationer og
kompetencer i virksomheder. Indholdet og strukturen i vores kurser er udformet således, at de er optimale
for din personlige kvalificering. Med vores kvalificeringskoncept kan du opbygge din viden gradvist - fra
introduktionsniveau til ekspertcertificering - og videreuddanne dig, indtil du opnår den ønskede
kvalificeringsgrad inden for det valgte fagområde.

Vores erfarne undervisere har udviklet et koncept specielt

Vi leverer interaktive kurser i overensstemmelse med de

med det formål at give dig mulighed for at begynde et

nyeste undervisningsmetoder. Foruden emneområderne

forløb på dit eget individuelle niveau og deltage i yderligere

maskinsikkerhed, automatisering og teknologi beskæftiger

uddannelse frem til det ønskede kvalificeringsniveau.

vore kurser sig også med aktuelle emner inden for

Alt dette på fire forskellige niveauer suppleret med

forskellige fagområder.

uddannelse på et specialiseret niveau med henblik på
fordybelse i specifikke emneområder.
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Skræddersyede kurser Kvalificeringskoncept

Made for you!

Bjarne L’ainé Erichs,
Manager, Systems
Solutions Engineering,
forklarer, hvad der
gør vort kvalificerings
Introduktion

Basis

Viderekomne

koncept så unikt:

Ekspert

Niveauet på de enkelte kurser vises ved hjælp

Pilz’ online kurser som webinarer giver vores

af det tilsvarende symbol. Denne kursusbrochure

kunder adgang til Pilz’ kursusportefølje, uanset hvor

indeholder anbefalinger om kvalificeringsveje eller

de befinder sig. Samtidig imødekommer kurserne

om kurser, som bygger videre på de andre kursers

kundeforespørgsler og sørger for, at vores kunder

indhold. Vi sammensætter også gerne et kursus

har mulighed for at videreuddanne sig under

forløb, som imødekommer lige netop dine ønsker

COVID-19 pandemien.

og behov.
Pilz’ dygtige undervisere står for de interaktive
Internationalt

online-kurser. Kursusindholdet er struktureret i

Vi tilbyder dette kvalificeringskoncept over hele verden.

moduler, der giver hurtig og enkel forståelse af selv

Mange af vores kurser afholdes på et internationalt

komplekse emner. Deltagerne får mulighed for at

standardiseret niveau, og du kan deltage i dem hos

stille spørgsmål og deltage aktivt i undervisningen.

alle Pilz-datterselskaber. På forespørgsel tilbydes
kurserne også gerne i andre lande. Således kan din

Pilz’ portefølje af online-kurser omfatter vores mest

virksomhed opnå et internationalt standardiseret

populære kurser, der udelukkende er tilgængelige for

højt kvalificeringsniveau i hele verden.

dig, og som kan leveres med kort varsel, forudsat at
disse er tilgængelige i denne usædvanlige tid.

Kurser for brugere og producenter
Brugere og producenter af maskiner og anlæg skal
opfylde kravene i forskellige standarder, direktiver og
lovgivning. I denne kursusbrochure angives for hvert
kursus målgruppen, som det respektive kursus især
henvender sig til, uanset hvilken branche du er
beskæftiget i.
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Pilz’ portefølje
af online-kurser
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Niveau: Basis

Principper for maskinsikkerhed

Basis

Målsætning

Målgrupper

På dette kursus får du en dybere viden om teknisk

• Konstruktører

sikkerhed i industrien. Du kan forbedre dine kompetencer

• Projektledere

inden for maskinsikkerhed for særligt relevante hoved

• Planlæggere

områder. Der fokuseres på emnerne CE-mærkning,
Grundlaget for
en god teknisk
forståelse. En
vis forudgående
viden er en fordel.

beskyttelsesmetoder, sikkerhedskomponenter samt

Bemærk

design og validering af styresystemer i overensstemmelse

Kurset “Introduktion til maskinsikkerhed” kunne være af

med EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061. Og alt sammen

interesse for dig.

på grundlag af de standarder og love, som fremmer
maskinsikkerheden.
Indhold
• Repetition af international og lokal lovgivning samt
sikkerhedsstandarder
• Maskindirektivet, herunder CE-mærkning
--Krav i Maskindirektivet
--Relevant europæisk lovgivning
--Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
--Vigtige standarder (harmoniseret med Maskindirektivet
og andre direktiver)
• Risikovurdering
--Fastlæggelse af maskinens begrænsninger
--Anvendelige standarder til risikovurdering af maskiner
• Introduktion til beskyttelsesmetoder og -systemer
• Elektrisk sikkerhed (EN/IEC 60204-1/NFPA 79),
generelle krav til maskiners elektriske sikkerhed
• Lockout Tagout – styring af farlige energikilder
--LoTo-procesoversigt
--LoTo- procedurer
• Sikkerhedsdesign
--Sikkerhedskomponenter og beskyttelsesmetoder
--Standarder for mekaniske beskyttelsesanordninger
• Robotsikkerhed
--Vurdering og beskyttelsesanordninger
--Anvendelige standarder og love
• Styringers sikkerhedsrelaterede dele

Live webinar

• Introduktion til standarderne for sikkerhedsrelaterede

Bestillingsnummer: 1T000189

styresystemer EN ISO 13849-1 og EN/IEC 62061

Varighed:

7 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 14 timer

Dato:

Efter aftale

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Basis

Workshop om risikovurdering af maskiner
Målsætning

Dine fordele

Workshoppen giver dig omfattende viden og færdigheder,

+

som du kan bruge til at foretage risikovurdering af
maskiner i overensstemmelse med EN ISO 12100.
Risikovurderingen er nødvendig og et grundlæggende

Omfattende knowhow om fremgangsmåden
i forbindelse med risikovurdering

+

Maksimalt praksisorienteret undervisning ud fra

Basis

interaktive, konkrete praktiske eksempler/cases

element i forbindelse med maskinsikkerhed samt det

Grundlaget for
en god teknisk
forståelse. En
vis forudgående
viden er en fordel.

første skridt for at kunne overholde lovmæssige
bestemmelser (Maskindirektivet 2006/42/EF) og
standarder. Denne workshop guider dig ved hjælp af
billeder og videoer gennem processen med risikovurdering
af maskiner – altid interaktivt og praksis baseret.
Målsætningen er at kunne identificere risici og udføre
risikovurderinger (alvorlighed og sandsynlighed for
forekomst). Anvendelse af hensigtsmæssige foran
staltninger til risikonedsættelse og fastlæggelse af
tilbageværende risici er også indeholdt i dette kursus.
Indhold
• Direktiver og standarder for risikovurdering
• Anvendelse af forskellige metoder for risikovurdering
--HRN (Hazard Rating Numbers)
--Risikomatrix
--Risikograf
• Styringshierarki
• Risikonedsættelse og tilbageværende risici
• Velgennemprøvede foranstaltninger for risikovurdering
• Praktiske eksempler
Målgrupper
• Producenter og slutbrugere
• Ansvarlige for standarder
• Maskinkonstruktører
• Konstruktører af anlæg og styresystemer
• Tekniske ledere
• Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
• Tekniske indkøbere (særligt af maskiner og industrianlæg)

Live webinar

• Ansvarlige for ombygninger og vedligeholdelse af

Bestillingsnummer: 1T000190

maskiner og anlæg

Varighed:

4 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 8 timer

Dato:

Efter aftale

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Basis

LoTo: Lockout Tagout
(forebyggelse af uventet start)
Basis

Målsætning

Målgrupper

Ved Lockout Tagout er der tale om frigivelse af energi

• Teknisk personale, navnlig vedligeholdelsespersonale

og sikkerhedsrelateret aflåsning af forskellige energi

• Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)

forsyninger på maskiner. På kurset får du en detaljeret

• Konstruktører, el-ingeniører og produktionsansvarlige

gennemgang af kravene og anvendelsen af Lockout
Grundlaget for
en god teknisk
forståelse. En
vis forudgående
viden er en fordel.

Tagout-metoden – uanset om du er producent eller

Bemærk

bruger. Der lægges specieltvægt på emner for brugere.

For at gøre kurset endnu mere praksisorienteret, skal du

Kurset beskæftiger sig såvel med lovmæssige krav,

medbringe egen laptop til de praktiske øvelser.

praktiske eksempler som med implementeringen.
Dine fordele
Indhold

+

Ud over lovmæssige krav til LoTo-procedurer, gennemgås
alle energiformer og deres specifikke egenskaber i detaljer.

Lær om effektiv udvikling, implementering og
vedligeholdelse af LoTo-processer

+

Lær om alle aspekter ved frigivelse af farlige energier
i forbindelse med dine medarbejderes sikkerhed og
vedligeholdelse af dit udstyr

LoTo procedure
• Sikkerhedsforskrifter og standarder for maskiner og

+

anlæg (internationale og europæiske)
• Sikkerhed i forbindelse med energikilder

Udnyt eksisterende processer til implementering af
LoTo for alt udstyr

+

Udnyt fordelene ved den nye LoTo-software PASloto

• Uventet start
• LoTo-processer:
--Krav og ansvarsområder
--De vigtigste metoder, dokumenter og den nødvendige
afmærkningr af aflåste systemer
--LoTo-metoder
--LoTo-udviklingsprocesser
--LoTo-værktøjer
Softwaren PASloto
Lockout Tagout-dokumentationssoftwaren PASloto hjælper
dig med at oprette arbejdsbeskrivelser for frakobling i
LoTo-processen. Derudover kan du med hensyn til LoTo på
en enkel måde dokumentere det komplette anlæg med
softwaren. Yderligere oplysninger om PASloto finder du på
www.pilz.dk.
• Praktiske eksempler

Live webinar

• Beskrivelse af forskellige metoder til afbrydelse og

Bestillingsnummer: 1T000191

genindkobling af energitilførslen

Varighed:

• Dokumentationshjælp

3 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 6 timer

• Hjælp til dokumentation af LoTo-procedurerne

Dato:

Efter aftale

• Sådan arbejder du med PASloto

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Basis

Krav til sikker anvendelse af robotter
Målsætning

Dine fordele

Målet med dette kursus er at give dig en forståelse af

+

de grundlæggende krav til robotsikkerhed. På kurset
gennemgås bl.a. vurdering af risici i forbindelse med

af gældende standarder og direktiver

+

anvendelsen af robotsystemer, da der er andre risici,
der gør sig gældende end ved traditionelle maskiner.

Reducér sikkerhedsløsningers kompleksitet for at øge

Basis

produktiviteten

+

De typiske foranstaltninger til risikonedsættelse og
anvendelsen af forskellige sikkerhedsstrategier

Lær om den korrekte anvendelse og implementering

Tag højde for mulige risici i designfasen, og prioritér
i overensstemmelse hermed

+

Vurdér dine eksisterende anlæg med hensyn

præsenteres. Derudover skal det sikkerhedsmæssige

til sikkerhed i forbindelse med implementering

aspekt tages i betragtning i forbindelse med større

af robotter

Grundlaget for
en god teknisk
forståelse. En
vis forudgående
viden er en fordel.

tilgængelighed og produktivitet.
Indhold
• Praktisk anvendelse af standarden EN ISO 10218
• Gældende standarder for integrering af sikkerhed i
robotceller
• Risikovurdering af robotceller
• Principper for sikkerhedsteknik og beskyttelses
foranstaltninger i forbindelse med robotter
• Sikker adgang til robotcellen
• Kontrol af farlige energikilder i robotceller
• De mest almindelige sikkerhedsfejl ved integrering af
robotsystemer
• Typiske foranstaltninger til risikonedsættelse
Målgrupper
• Teknisk personale, som er ansvarligt for at sikre
overensstemmelse for robotsystemer, herunder
maskinkonstruktører
• Integratorer af robotsystemer
• Servicepersonale
• Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
• Projektingeniører på produktionsanlæg

Live webinar
Bestillingsnummer: 1T000192
Varighed:

4 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 8 timer

Dato:

Efter aftale

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Viderekomne

Sikkerhedsdesign i henhold til EN ISO 13849-1
og EN/IEC 62061
Målsætning

Dine fordele

Målet med dette kursus er at introducere dig til de

+
+

processer og de standarder, som er vigtige i forbindelse
Viderekomne

med design og vurdering af sikkerhedsrelaterede

Deltagernes
tekniske viden
øges, og kompetencer inden for
centrale områder
udbygges.

herunder praktiske eksempler

+

styresystemer) anvendes i forbindelse med automatisering
og ved konstruktion af maskiner og anlæg. Derudover
introduceres kravene i EN/IEC 62061.

De vigtigste arkitekturer og alternativer ved
konstruktion af sikkerhedsrelaterede styresystemer,

styresystemer. Dette kursusbeskæftiger sig med, hvordan
EN ISO 13849-1 (standard for sikkerhedsrelaterede

Udførlige evalueringer af sikkerhedsdesignet

Fordele ved et struktureret koncept ved design af
sikkerhedssystemer

+

Velgennemprøvede metoder til din maskin
konstruktion

Indhold
• Sikkerhedsmæssige bestemmelser og standarder
(introduktion)
• Standarderne for sikkerhedsrelaterede styresystemer
--EN ISO 13849-1
--EN IEC 62061
• Overordnede designprincipper for sikkerhedsrelaterede
styresystemer, herunder opbygning af sikkerheds
funktioner
• Beregning af Performance Level (PL) og Safety Integrity
Level (SIL)
• Anvendelse af softwareværktøjet PAScal
• Praktiske eksempler
Målgrupper
• Konstruktører af anlæg og styresystemer
• Rådgivere
Bemærk
I forbindelse med dette kursus tilbyder vi dig den fulde
version af Safety Calculator PAScal til en specialpris á
DKK 750,00, inklusive softwarelicens. Normalpris:
DKK 2.525,00.

Live webinar
Bestillingsnummer: 1T000194
Varighed:

3 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 6 timer

Dato:

Efter aftale

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Viderekomne

Elektrisk udstyr på maskiner og anlæg
(EN/IEC 60204-1)
Målsætning

Dine fordele

Når man fremstiller, importerer, eksporterer eller

+

anvender industrimaskiner og koblingsudstyr og er
ansvarlig for sikkerheden, skal man kontrollere disse i
overensstemmelse med EN/IEC 60204-1. Målet med

at kende

+
+

kurset er at introducere dig til de grundlæggende
principper for elektrisk sikkerhed på maskiner og

har fokus på kravene, der skal tages højde for ved design,

Udnyt fordelene ved teknisk dokumentation

+

Reducér monteringstiderne ved hjælp af en
effektiv planlægning

+

Viderekomne

Lær, hvordan du beskytter dig selv og dine
medarbejdere

maskinanlæg. På kurset gennemgås kravene til elektrisk
sikkerhed i standarden EN/IEC 60204-1. Dette kursus

Lær gyldighedsområdet for EN/IEC 60204-1

Anvend Velgennemprøvede metoder ved
opbygning af styretavler

Deltagernes
tekniske viden
øges, og kompetencer inden for
centrale områder
udbygges.

konstruktion og vedligeholdelse af elektrisk, elektronisk
og programmerbart elektronisk udstyr samt systemer i
maskin- og industriapplikationer.
Indhold
• Introduktion til standarden for sikker konstruktion af
maskiner og anlæg
• Krav til elektriske installationer
• Elektriske farekilder/foranstaltninger til beskyttelse mod
elektrisk chok
• Velgennemprøvede eksempler på ledningsføring
• Krav til operatørgrænseflader med maskinstyrings
funktioner og -anordninger
• Krav til placering og montering af styreenheder
• Validering og verificering
Målgrupper
• Elektrikere og vedligeholdelsespersonale
• Maskinkonstruktører
• Elektroingeniører
• Ingeniører/personer med ansvar for sikkerhed

Live webinar
Bestillingsnummer: 1T000196
Varighed:

4 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 8 timer

Dato:

Efter aftale

Sprog:

Dansk eller efter aftale

Handouts:

Vil blive udleveret

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Viderekomne

Sikkert samarbejde mellem menneske og
robot – Kollaborativ robotdrift
Målsætning

Dine fordele

En bred og mere effektiv arbejdspraksis opnås ved, at

+

mand og maskine kan arbejde tættere sammen. På denne
Viderekomne

måde kan du kombinere menneskets evner med fordelene

et sikkert menneske-robot-samarbejde

+

ved robotter, herunder robotters styrke, udholdenhed og
Deltagernes
tekniske viden
øges, og kompetencer inden for
centrale områder
udbygges.

hurtighed. Med den nye type robotter, de såkaldte cobots,
deler mennesket og robotten samme arbejdsområde

Øg arbejdsforløbenes effektivitet ved at implementere
Lær at anvende relevante standarder i forbindelse
med dine projekter

+

Optimér din knowhow om fremgangsmåden for
risikovurdering af robotsystemer

områdemæssigt og tidsmæssigt. Der er ikke længere
brug for afskærmende beskyttelsesbarrierer. Denne type
samarbejde kræver i stigende omfang nye teknikker og
løsninger. Hvilke forudsætninger skal være opfyldt for at
opnå et samarbejde mellem menneske og maskine uden
personskader? Hvordan gennemføres overensstemmelsesvurderingen ved CE-mærkning? Vi viser dig,
hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med en
applikation med menneske-robot-samarbejde, og hvilke
forholdsregler du skal træffe.
Indhold
• Grundlæggende principper for robotsikkerhed
• Sikkerhedsløsninger i overensstemmelse med
standarderne, såsom EN ISO 10218-2 og ISO/TS 15066
• Risikovurdering og risikonedsættelse på
kollaborative robotsystemer
• Udførelse af risikovurderinger vha. eksempler
• Valideringens betydning og nødvendighed
• Grundlæggende informationer om kollisionsmåling
• Identifikation af målepunkter og sensorpositionering
• Kollisionsmåling i overensstemmelse med
grænseværdierne i ISO/TS 15066
Målgrupper
• Teknisk personale
• Integratorer af robotsystemer, programmører
• Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)
• Projektingeniører på produktionsanlæg

Live webinar

• Konstruktører

Bestillingsnummer: 1T000195
Varighed:

3 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 6 timer

Bemærk
Du lærer alt om den komplette målemetode, herunder

Dato:

Efter aftale

implementering i overensstemmelse med ISO/TS 15066,

Sprog:

Dansk eller efter aftale

på kurset ”Workshop om kollisionsmålesættet for

Handouts:

Vil blive udleveret

menneske-robot-samarbejde i overensstemmelse med
standarderne”.

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,
inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
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Niveau: Viderekomne

Principper for CE-mærkning
Målsætning

• Idrifttagningspersonale

CE-mærkningsprocessen beskriver fremgangsmåden

• Konstruktører

for certificering af maskiner i overensstemmelse med

• Projektledere

bestemmelserne i Det Europæiske Økonomiske

• Planlæggere

Samarbejdsområde (EØS). Som det sidste trin i processen

• Systemintegratorer

dokumenteres det med anbringelsen af CE-mærkepladen,

• Ansvarlige for sikkerhed og sundhed (H&S Managers)

at alle væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav i overens-

• Produktionsledere

stemmelse med Maskindirektivet 2006/42/EF er opfyldt.

• Ansvarlige for ombygninger og vedligeholdelse af

Du får en introduktion til emnerne relateret til Maskin
direktivet 2006/42/EF og dets krav til CE-mærkning af

Viderekomne

maskiner og anlæg
• Indkøbere

Deltagernes
tekniske viden
øges, og kompetencer inden for
centrale områder
udbygges.

maskiner. Hvilke maskiner er omfattet af Maskindirektivet?
Hvad er maskinbyggerens (producentens) ansvarsområder,

Bemærk

og hvad er slutbrugerens (arbejdsgiverens)? På dette

Kurset er den ideelle forberedelse til kvalifikationen

kursus får du svarene på de spørgsmål, som opstår i

CECE – Certified Expert in CE Marking.

forbindelse med fremstilling af maskiner samt køb og
idrifttagning af nye og eksisterende maskiner. Derudover

Dine fordele

får du et indblik i de tilhørende standarder for design og

+
+

konstruktion af maskiner, som markedsføres og anvendes
i EØS. Kurset giver dig en trin-for-trin beskrivelse af de

CE-mærkning i overensstemmelse med direktiverne
Praksisorienteret undervisning gennem øvelser
og implementering på 3D-model

nødvendige processer for CE-mærkning af maskiner.
Sammen med erfaringerne fra de praktiske øvelser på en
3D-model kan du efter kurset i højere grad vurdere dine
maskiners status og sikre overensstemmelse.
Indhold
• Maskindirektivet 2006/42/EF, anvendelsesområde og krav
• Væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav
• Harmoniserede standarder under Maskindirektivet
2006/42/EF
• Europæisk lovgivning i forbindelse med
maskiner og anlæg
• Principper og fremgangsmåde for
CE-mærkning af maskiner
• Ansvarsområder inden for rammerne af en
maskines komplette livscyklus
• Krav til dokumentationen, herunder

Live webinar

overensstemmelseserklæringen, det tekniske

Bestillingsnummer: 1T000193

dossier og anbringelse af CE-mærket

Varighed:

3 moduler á hver 2 timers varighed,
i alt 6 timer

Målgrupper

Dato:

Efter aftale

Dette kursus henvender sig især til maskinproducenter,

Sprog:

Dansk eller efter aftale

maskinimportører og -integratorer med særligt ansvar

Handouts:

Vil blive udleveret

inden for CE-mærkning. Endvidere henvender det sig til
personer, som i det daglige arbejde er ansvarlige for

Webinarerne omfatter en gennemgang af emner,

maskinsikkerhed, herunder:

inklusive spørgsmål under webinaret med henblik på at
vise deltageren, om denne har forstået kursets indhold.
15

Kontakt og
information
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Kontakt og information

Din kontakt
Har du spørgsmål?
Mit team og jeg rådgiver dig gerne.

Bjarne L’ainé Erichs
• Telefon:

+45 7443 6332

• E-mail:

pilz@pilz.dk

• Post:

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
6400 Sønderborg
Danmark

• Online www.pilz.com/training-dk

Yderligere information
Pilz kan på forespørgsel give deltagere mulighed for en
online-prøve. Prøven klarlægger, om deltageren har
forstået de gennemgåede emner. Deltagelse i prøve sker
efter kurset, og prøven skal gennemføres inden for en
aftalt tidsramme.
Pilz udsteder et kursusbevis til de deltagere, der
gennemfører alle moduler i et kursusforløb.
Kursussproget aftales med Pilz inden ordreafgivelse.
For at kurset er så effektivt som muligt, anbefaler vi,
at det maksimale deltagerantal er 20 personer.
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Pilz Serviceydelser

Serviceydelser:
Rådgivning, udvikling og kurser
Pilz hjælper dig som udbyder af løsninger til at anvende optimale sikkerhedsstrategier globalt, som er i
overensstemmelse med tekniske specifikationer. Vores serviceydelser sikrer den højst mulige sikkerhed for
menneske og maskine over hele verden.

Pilz Serviceydelser

til sikkerhed og automatisering

Maskinsikkerhed

International overensstemmelse

Sikkerhed på arbejdspladsen

Sikkerhed gennem hele
maskinens livscyklus

Overensstemmelse med
internationale standarder og direktiver

Fuld sikkerhed ved betjening
af maskiner

• Risikovurdering
• Sikkerhedskoncept
• Sikkerhedsdesign
• Systemimplementering
• Sikkerhedsvalidering

Sikre maskiner i alle faser

• Anlægsvurdering
• Lockout Tagout-system
• Inspektion af beskyttelsesforanstaltninger

• CE-mærkning
• USA
• NR-12

Maskiner i overensstemmelse med
direktiver og standarder globalt

Den højst mulige sikkerhed for
menneske og maskine

Kurser
Internationalt kvalificeringsprogram og certificerede kurser

Succes gennem professionel videreudvikling

Kurser

International overensstemmelse

Pilz tilbyder dig et omfattende kursusprogram

Vi kan hjælpe dig i hele overensstemmelses

inden for områderne maskinsikkerhed og

vurderingsproceduren af dine maskiner og

automatisering.

anlæg på alle kontinenter. I os har du en lokal kontakt
person, som kan koordinere dit projekt såvel lokalt som

Maskinsikkerhed

internationalt.

Vi tilbyder dig omfattende serviceydelser inden
for maskinsikkerhed tilpasset din virksomheds
behov gennem hele maskinens livscyklus.

Sikkerhed på arbejdspladsen
Eftersom dine medarbejderes sikkerhed har
højeste prioritet, supporterer vi dig med en
omfattende portefølje af serviceydelser med henblik på
analyse og optimering af sikkerhedstilstanden på din
arbejdsplads i overens-stemmelse med gældende
direktiver og standarder.
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Contact

Contact
AT

CH

ES

IE

Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Telephone: +43 1 7986263-0
Telefax:
+43 1 7986264
E-Mail:
pilz@pilz.at
Internet:
www.pilz.at

Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Switzerland
Telephone: +41 62 88979-30
Telefax:
+41 62 88979-40
E-Mail:
pilz@pilz.ch
Internet:
www.pilz.ch

Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Ireland
Telephone: +353 21 4346535
Telefax:
+353 21 4804994
E-Mail:
sales@pilz.ie
Internet:
www.pilz.ie

AU

Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
Spain
Telephone: +34 938497433
Telefax:
+34 938497544
E-Mail:
pilz@pilz.es
Internet:
www.pilz.es

Pilz Australia
Safe Automation
Unit 1, 12-14 Miles Street
Mulgrave
Victoria 3170
Australia
Telephone: +61 3 95600621
Telefax:
+61 3 95749035
E-Mail:
safety@pilz.com.au
Internet:
www.pilz.com.au

Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
China
Telephone: +86 21 60880878
Telefax:
+86 21 60880870
E-Mail:
sales@pilz.com.cn
Internet:
www.pilz.com.cn

FI

Pilz India Pvt. Ltd
6th Floor, ’Cybernex’
Shankar Sheth Road, Swargate
Pune 411042
India
Telephone: +91 20 49221100/-1/-2
Telefax:
+91 20 49221103
E-Mail:
info@pilz.in
Internet:
www.pilz.in

BE, LU

CZ

FR

Pilz Belgium
Safe Automation
Poortakkerstraat 37/0201
9051 Sint-Denijs-Westrem
Belgium
Telephone: +32 9 3217570
Telefax:
+32 9 3217571
E-Mail:
info@pilz.be
Internet:
www.pilz.be

Pilz Czech s.r.o
Safe Automation
Zelený pruh 95/97
140 00 Praha 4
Czech Republic
Telephone: +420 222 135353
Telefax:
+420 296 374788
E-Mail:
info@pilz.cz
Internet:
www.pilz.cz

BR

DE

Pilz do Brasil
Automação Segura
Av. Piraporinha, 521
Bairro: Planalto
São Bernardo do Campo – SP
CEP: 09891-000
Brazil
Telephone: +55 11 4126-7290
Telefax:
+55 11 4942-7002
E-Mail:
pilz@pilz.com.br
Internet:
www.pilz.com.br

Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Germany
Telephone: +49 711 3409-0
Telefax:
+49 711 3409-133
E-Mail:
info@pilz.de
Internet:
www.pilz.de

Pilz France S.à.r.l.
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
France
Telephone Sales Department:
+33 3 88104001
Telephone Order Processing:
+33 3 88104002
Telefax:
+33 3 88108000
E-Mail:
siege@pilz-france.fr
Internet:
www.pilz.fr

CA
Pilz Automation Safety Canada L.P.
6695 Millcreek Drive
Mississauga, ON
L5N 5M4
Canada
Telephone: +1 905 821 7459
Telefax:
+1 905 821 7459
E-Mail:
info@pilz.ca
Internet:
www.pilz.ca

CN

DK
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 D
6400 Sonderborg
Denmark
Telephone: +45 74436332
Telefax:
+45 74436342
E-Mail:
pilz@pilz.dk
Internet:
www.pilz.dk

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Elannontie 5
01510 Vantaa
Finland
Telephone: +358 10 3224030
Telefax:
+358 9 27093709
E-Mail:
pilz.fi@pilz.dk
Internet:
www.pilz.fi

GB
Pilz Automation Ltd
Pilz House
Little Colliers Field
Corby, Northants
NN18 8TJ
United Kingdom
Telephone: +44 1536 460766
Telefax:
+44 1536 460866
E-Mail:
sales@pilz.co.uk
Internet:
www.pilz.co.uk

ID
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

Headquarters:
Pilz GmbH & Co. KG, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Germany
Telephone: +49 711 3409-0, Telefax: +49 711 3409-133, E-Mail: info@pilz.de, Internet: www.pilz.com
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IN

IT, MT
Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italy
Telephone: +39 0362 1826711
Telefax:
+39 0362 1826755
E-Mail:
info@pilz.it
Internet:
www.pilz.it

JP
Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F
3-17-5 Shin-Yokohama
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japan
Telephone: +81 45 471-2281
Telefax:
+81 45 471-2283
E-Mail:
pilz@pilz.co.jp
Internet:
www.pilz.jp

KH
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

Contact

KR

NZ

SE

TW

Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
4FL, Elentec bldg.,
17 Pangyoro-228 Bundang-gu
Seongnam-si
Gyunggi-do
South Korea 13487
Telephone: +82 31 778 3300
Telefax:
+82 31 778 3399
E-Mail:
info@pilzkorea.co.kr
Internet:
www.pilz.co.kr

Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki
Auckland 2016
New Zealand
Telephone: +64 9 6345350
Telefax:
+64 9 6345352
E-Mail:
office@pilz.co.nz
Internet:
www.pilz.co.nz

Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Smörhålevägen 3
43442 Kungsbacka
Sweden
Telephone: +46 300 13990
Telefax:
+46 300 30740
E-Mail:
pilz.se@pilz.dk
Internet:
www.pilz.se

Pilz Taiwan Ltd.
10F., No. 36, Sec. 3, Bade Rd.
Songshan Dist., Taipei City 105
Taiwan (R.O.C.)
Telephone: +886 2 2570 0068
Telefax:
+886 2 2570 0078
E-Mail:
info@pilz.tw
Internet:
www.pilz.tw

PH

SG
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
USA
Telephone: +1 734 354 0272
Telefax:
+1 734 354 3355
E-Mail:
info@pilzusa.com
Internet:
www.pilz.us

LA
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

MX
Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Convento de Actopan 36
Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
Mexico
Telephone: +52 55 5572 1300
Telefax:
+52 55 5572 1300
E-Mail:
info@pilz.com.mx
Internet:
www.pilz.mx

MY
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Netherlands
Telephone: +31 347 320477
Telefax:
+31 347 320485
E-Mail:
info@pilz.nl
Internet:
www.pilz.nl

Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

PL, BY, UA
Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Poland
Telephone: +48 22 8847100
Telefax:
+48 22 8847109
E-Mail:
info@pilz.pl
Internet:
www.pilz.pl

PT
Pilz Industrieelektronik S.L.
Edifício Tower Plaza
Rotunda Eng. Egdar Cardoso
Nº 23, 5º - Sala E
4400-676 Vila Nova de Gaia
Portugal
Telephone: +351 229407594
E-Mail:
info@pilz.pt
Internet:
www.pilz.pt

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2,
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Russian Federation
Telephone: +7 495 665 4993
E-Mail:
pilz@pilzrussia.ru
Internet:
www.pilzrussia.ru

SK
Pilz Slovakia s.r.o.
Štúrova 101
05921 Svit
Slovakia
Telephone: +421 52 7152601
E-Mail:
info@pilzslovakia.sk
Internet:
www.pilzslovakia.sk

TH

US

VN
Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

Pilz South East Asia Pte. Ltd.
25 International Business Park
#04-56 German Centre
Singapore 609916
Singapore
Telephone: +65 6839 292-0
Telefax:
+65 6839 292-1
E-Mail:
sales@pilz.sg
Internet:
www.pilz.sg

TR
Pilz Emniyet Otomasyon
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad.
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7
34755 Ataşehir/İstanbul
Turkey
Telephone: +90 216 5775550
Telefax:
+90 216 5775549
E-Mail:
info@pilz.com.tr
Internet:
www.pilz.com.tr
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Americas

Australia and Oceania

Scandinavia

Brazil

Australia

+45 74436332

+55 11 97569-2804

+61 3 95600621

Spain

Canada

New Zealand

+34 938497433

+1 888 315 7459

+64 9 6345350

Switzerland
+41 62 88979-32

Mexico
+52 55 5572 1300

Europe

The Netherlands

USA (toll-free)

Austria

+31 347 320477

+1 877-PILZUSA (745-9872)

+43 1 7986263-0

Turkey

Belgium, Luxembourg

+90 216 5775552

Asia

+32 9 3217570

United Kingdom

China

France

+44 1536 462203

+86 21 60880878-216

+33 3 88104003

Japan

Germany

You can reach our

+81 45 471-2281

+49 711 3409-444

international hotline on:

South Korea

Ireland

+49 711 3409-444

+82 31 778 3300

+353 21 4804983

support@pilz.com

Italy, Malta
+39 0362 1826711

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.

Presented by:

Pilz Skandinavien K/S
Ellegårdvej 25 D
DK-6400 Sønderborg
Tel.: +45 7443 6332
Email: pilz@pilz.dk, Internet: www.pilz.com
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.
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Technical support is available from Pilz round the clock.

CECE®, CHRE®, CMSE®, InduraNET p®, Leansafe®, Master of Safety®, Master of Security®, PAS4000®, PAScal®, PASconfig®, Pilz®, PIT®, PLID®, PMCprimo®, PMCprotego®, PMCtendo®,
PMD®, PMI®, PNOZ®, PRBT®, PRCM®, Primo®, PRTM®, PSEN®, PSS®, PVIS®, SafetyBUS p®, SafetyEYE®, SafetyNET p®, THE SPIRIT OF SAFETY® are registered and protected trademarks
of Pilz GmbH & Co. KG in some countries. We would point out that product features may vary from the details stated in this document, depending on the status at the time of publication
and the scope of the equipment. We accept no responsibility for the validity, accuracy and entirety of the text and graphics presented in this information. Please contact our Technical Support
if you have any questions.

Support

