
Pilz Academy Cursusprogramma

Opleidingen rond machine- en procesveiligheid





Alle actuele data en opleidingen 
vindt u steeds op www.pilz.be

Scan de code met uw smartphone  
om meteen op de juiste pagina te landen.

Een vraag? Bel of mail ons.  
Wij helpen u graag.

T:  +32 9 321 75 70 

Mail: training@pilz.be 

Wij heten u hartelijk welkom bij Pilz Academy, uw 
opleidingsinstituut voor praktijkgerichte opleidingen 
op het gebied van machineveiligheid en industriële 
automatisering.  

Machineveiligheid is een beslissende succesfactor bin-
nen elke onderneming. Het gaat immers om het voorko-
men van ongevallen, kwaliteitsproblemen en verlies van 
productie. En werknemers die zich veilig voelen presteren 
bovendien beter. Bedrijven met een consistent veiligheids-
beleid blijken ook succesvoller in de markt.

De gebruikte technologieën evolueren snel en richtlijnen 
en normen zijn onderhevig aan constante veranderingen. 
Het is een uitdaging om de ontwikkelingen bij te houden 
en toe te passen. 

Gekwalificeerde medewerkers zijn dus waardevol voor 
uw bedrijf, zeker in tijden van nieuwe mondialisering en 
wereldwijde concurrentie. Een goede opleiding die aan-
sluit op de praktijk is daarbij een vereiste.

Pilz biedt u met dit cursusaanbod meer expertise en 
transparantie bij complexe installaties en productieproces-
sen waar voortdurend veranderingen plaatsvinden op het 
gebied van machineveiligheid.

Onze opleidingen zijn bedoeld voor iedereen die machi-
nes (om)bouwt, (ver)koopt of gebruikt. In productneutrale 
cursussen maakt u aan de hand van praktische voorbeel-
den kennis met onderwerpen als de Machinerichtlijn en 
veiligheidstechnische normen. 

De cursisten gaan zelf aan de slag met het materiaal en de 
kennis. Wij adviseren de cursisten hun eigen praktijkvoor-
beelden mee te nemen. De trainer zal hierin persoonlijk 
begeleiden. Omdat wij persoonlijke begeleiding en interac-
tie belangrijk vinden beperken wij het aantal deelnemers in 
open trainingen tot 15 deelnemers.

Ruim aanbod
De rode draad bij onze trainingen is de ‘Machine Safety 
Lifecycle’, waarbij de levenscyclus van een machine wordt 
gevolgd (van ‘cradle to grave’). Met dit concept komen de 
aspecten aan bod die cruciaal zijn voor het verkrijgen van 
een veilige machine. U kunt hierbij denken aan het CE-
markeringstraject (Machinerichtlijn) en het beveiligen van 
een machine op basis van de Arbeidsmiddelenrichtlijn.

Pilz biedt u verdiepende cursussen die ingaan op speci-
fieke normen of veiligheidsvraagstukken in een specifieke 
branche. Het cursusaanbod bestaat onder andere uit 
trainingen op het gebied van machineveiligheid, veilig-
heidstechnologiën en branche- of applicatiespecifieke 
trainingen.

Incompany training
Alle opleidingen uit het aanbod kunnen ook op onze of 
uw locatie georganiseerd worden voor uw team. Uiteraard 
kan er op basis van uw wensen een opleiding of oplei-
dingspakket op maat samengesteld worden.

Pilz Academy, uw partner voor opleidingen  
rond machine- en procesveiligheid
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Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept

XX Kwalificatieconcept

We bieden u een cursusprogramma aan dat voldoet aan alle individuele vereisten voor aanvullende kwalificaties in 
bedrijven. De inhoud en de structuur ervan zijn optimaal afgestemd op uw persoonlijke kwalificatietraject. U begint met 
de basis om uiteindelijk de kwalificatie als expert op de door u geselecteerde thema’s te behalen.

Onze training experts hebben hiervoor speciaal een 
concept ontwikkeld zodat u het programma kunt 
starten op uw persoonlijke niveau en verdere trainingen 
kunt volgen om de gewenste kwalificatie te behalen. Dit 
gebeurt op vier niveaus die worden aangevuld met een 
gespecialiseerd niveau waarop bepaalde onderwerpen 
verder worden uitgediept. 

We bieden een interactieve training aan volgens de 
nieuwste didactische concepten. Naast de veiligheid, 
automatisering en technologie van machines worden 
tijdens onze trainingen ook actuele onderwerpen van 
verschillende vakgebieden behandeld.



Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept

Gemaakt voor u! 

Jan Franck, Verantwoorde-
lijke Pilz Academy Belgium, 
legt uit wat ons kwalificatie-
concept zo speciaal maakt:

De drijfveer achter de ontwikkeling van het kwalificatie-
concept was duidelijk het besef dat onderwijs geen sta-
tische aangelegenheid is, maar een altijddurend proces. 
Bovendien merken we momenteel dat verdere training 
en persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker worden 
in bedrijven. Precies daar komt ons concept ter sprake. 
Het is progressief, modulair en op maat van slechts één 
persoon: u!

Het belangrijkste kenmerk van ons programma is de 
internationale harmonisatie ervan. De verschillende 
niveaus en kwalificatietrajecten zijn overal ter wereld terug 
te vinden in het volledige Pilz-assortiment. Zo kunnen 
kleinere organisaties hun medewerkers wereldwijd naar 
hetzelfde kennisniveau tillen. Voor grotere bedrijven is 
het een kans om complete programma’s voor aanvul-
lende training in te voeren, medewerkers systematisch te 
ondersteunen en kwalificatienormen op te leggen in het 
hele bedrijf.

De classificatie van de betreffende training wordt 
aangeduid met het bijbehorende symbool. In 
deze brochure vindt u aanbevelingen voor kwalifi-
catietrajecten of trainingen die op elkaar voort-
bouwen. Daarnaast stellen we speciaal voor u 
graag een op maat gemaakt trainingsconcept op.

Internationaal

We bieden dit kwalificatieconcept overal ter 
wereld aan. Veel van onze trainingen zijn inter-
nationaal op elkaar afgestemd en kunnen in alle 
dochterondernemingen van Pilz worden gevolgd. 
Op aanvraag kunnen we ze ook in andere landen 
aanbieden. Zo kunt u overal een consistent hoog 
kwalificatieniveau bereiken voor uw bedrijf.

Trainingen voor operatoren en fabrikanten

Operatoren en fabrikanten van installaties en machines 
moeten de specificaties van verschillende normen, 
richtlijnen en wetten naleven. In deze brochure vindt 
u bij elke training een aantekening onder “Doelgroe-
pen”. Hierin wordt beschreven voor wie de betreffende 
training is aanbevolen, ongeacht de sector waarin zij 
actief zijn.

ExpertsGevorderdenBasisKennismaking
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XX Kwalificatieconcept

Niveau: Kennismaking
U kunt de cursussen op dit niveau bijwonen zonder 

speciale voorkennis in het betreffende vakgebied. Je 

krijgt een inleiding op het onderwerp, dan heb je een 

goed overzicht en kun je je vervolgens verder 

specialiseren en deelnemen aan cursussen van de 

volgende niveaus. 

Niveau: Basis
Op dit niveau bieden we alle relevante fundamentele 

kennis om tot een goed technisch inzicht te komen. 

Dit zijn niet alleen de pure basics; we bieden ook 

minder complexe onderwerpen op dit niveau. De 

basiscursussen gaan verder dan de basisbeginselen 

van zelfstandige vakken en dienen als basis voor 

verdere kwalificatie op het niveau Gevorderd.

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept



Niveau: Gevorderd
Als u al goede kennis en ervaring hebt in een  

vakgebied, is ons aanbod op een gevorderd niveau

precies wat u nodig hebt. Hier kunt u uw kennis 

verdiepen en uw professionele vaardigheden op 

belangrijke gebieden uitbreiden. Om het kwalifica-

tieniveau te halen om te kunnen deelnemen aan 

cursussen op dit niveau, kunt u ook van te voren 

cursussen volgen op het niveau Kennismaking of 

Basis. 

Level: Expert
We bevelen deze hoogste kwalificatiefase aan om de stap 

te zetten naar een absolute expert in een bepaald 

vakgebied. Met de relevante professionele ervaring of 

deelname aan cursussen van de drie voorgaande 

niveaus, vindt u hier uitgebreide specialistische kennis op 

expertniveau. Bovendien zijn alle kwalificaties altijd 

bevestigd en gecertificeerd door een erkende testorgani-

satie. Een extra voordeel voor u: na een succesvolle 

deelname ontvangt u een internationaal erkende titel die 

uw kwalificatie bevestigt en die u kunt gebruiken in uw 

e-mailhandtekening of op uw visitekaartjes.

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept

Gespecialiseerde training
Naast de cursussen op verschillende niveaus bieden we 

cursussen op veel gebieden die een dieper inzicht bieden 

in een specifiek onderwerp. Specialistische kennis voor 

specialisten en aspirant-specialisten.
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Bent u project ingenieur, onderhoudsverantwoordelijke, aankoper of safety 
manager? Uw opleidingsbehoeften zijn afhankelijk van uw verantwoordelijkheden 
en de competenties die u hiervoor nodig heeft.

Om u op weg te helpen in het uitgebreide aanbod van Pilz opleidingen, hebben 
we voor enkele veel voorkomende functieprofielen alvast een selectie van inte-
ressante cursussen gemaakt. Laat u echter niet tegenhouden om een cursus te 
boeken die niet bij uw functieprofiel vermeld staat, de meeste opleidingen staan 
open voor alle functieprofielen en vraag gerust raad.

XX Welke opleiding past bij uw functie?

Geraakt u er niet uit welke oplei-
ding aansluit bij uw voorkennis 
en de kennis biedt die u nodig 
heeft?

Contacteer onze opleidings-
experten via training@pilz.be of 
bel +32 9 321 75 70

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept



Het garanderen van de technische veiligheid van de 
installatie is een cruciaal onderdeel van uw  taak. De 
machine moet immers voldoen aan alle facetten van 
de Europese machinerichtlijn die van toepassing zijn.

Kennis over de verschillende normen en hoe je die 
correct interpreteert en implementeert is een basis-
competentie voor een goede project ingenieur. Het 
Pilz cursusprogramma biedt hiervoor een reeks cur-
sussen aan die deze verschillende facetten belichten. 
Met name het training programma ‘Safety Validation 
Engineer’ is een aanrader voor Project Engineers.

PROJECT ENGINEER

Machinery safety awareness training

Machinery Directive & CE marking

Risk assessment workshop

Safety design according to A & B standards

Practical training in EN ISO 13849-1

Electrical safety in industrial installations

Safety validation

CMSE - Certified Machinery Safety Expert

Refreshment on the new standards

Purchase of safe machinery

SAT for machinery safety

HRC & robot safety

Best use of PAScal & Sistema 

alle hierboven = Safety Validation Engineer Programma

Techniek staat niet stil en daarmee veranderen ook 
continu de normen en wetgeving rond machineveilig-
heid. Als safety professional is het belangrijk deze 
goed op te volgen en deze correct in te voeren in de 
eigen organisatie. 

Daarvoor moet u dan wel eerst  weten welke normen 
en wetten van toepassing zijn, hoe u de risico’s kan 
analyseren en hoe u deze risico’s kunt voorkomen of 
beperken. Een veilig machinepark betekent immers 
minder productieverlies en geen problemen met 
aansprakelijkheid.  

HEALTH & SAFETY MANAGER

Purchase of safe machinery

LoTo training - Lock-out Tag-out

HRC & robot safety

Machinery safety awareness training

Machinery Directive & CE marking

Risk assessment workshop

Safe design according to A & B standards

CMSE - Certified Machinery Safety Expert

Refreshment on the new standards

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept
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Als electrical engineer geeft u vorm aan de veilig-
heidssturing en bent u vaak betrokken bij het uitvoe-
ren van risico analyses, het inbouwen van veiligheden 
en implementeren van verbeteringsplannen om de 
veiligheidsrisico’s te verkleinen.

Dit vraagt een uitstekende kennis en een goed inzicht 
in de gevaren omtrent elektrische energie en de relatie 
tussen elektrische veiligheid en de veiligheid van het 
personeel, de machine en het productieproces.

Hieronder vindt u een greep uit het opleidingsaanbod 
dat u deze benodigde kennis aanreikt.

ELECTRICAL ENGINEER

Machinery safety awareness training

Risk assessment workshop

Safety design according to A & B standards

Practical training in EN ISO 13849-1

Electrical safety in industrial installations

Safety validation

SAT for machinery safety

Safe motion

Pilz product training

Best use of Pascal & Sistema 

Best practices on safety components

Industriële veiligheid start bij het ontwerp, dat is de 
meest efficiënte en kost effectieve manier om tot een 
veilige machine of installatie te komen. Door al bij het 
ontwerpen of aanpassen van een installatie rekening 
te houden met veiligheidsfuncties, voorkomt u dat u 
later bij de uitvoering kostbare aanpassingen moet 
doen. 

Het Pilz opleidingsprogramma biedt een aantal inte-
ressante cursussen voor mechanical engineers die 
het veiligheidsaspect van een machine of installatie 
ten gronde willen implementeren.

MECHANICAL ENGINEER

Machinery safety awareness training

Machinery Directive & CE marking

Risk assessment workshop

Safety design according to A & B standards

Practical training in EN ISO 13849-1

Safety validation

SAT for machinery safety

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept



Het uiteindelijke doel van een onderhoudsteam is een 
zo hoog mogelijke productietijd en betrouwbaarheid 
van de machines & installaties te garanderen. Hoe 
minder en hoe korter de stilstandtijden hoe beter. En 
uiteraard hoe minder ongevallen en hoe makkelijker 
men kan werken aan de machine hoe beter. 

Een goede kennis van de besturingstechnische 
veiligheidseisen en van veiligheidstechnologieën is 
essentieel om hierop een antwoord te kunnen bieden. 
Enkele cursussen uit het Pilz Academy programma 
dat u hierbij helpen zijn:

Pilz product training

Machinery safety awareness training

Best practices on safety components

Safety validation

LoTo training - Lock-out Tag-out

MAINTENANCE &  
PRODUCTION

Als programmeur draagt u een belangrijke verant-
woordelijkheid in machineveiligheid. Want machine-
veiligheid is behalve de juiste veiligheidscomponenten 
kiezen en deze correct aansluiten, vooral ook een 
zaak van goed en defensief programmeren volgens 
het V-model en EN ISO 13849-1 / EN 62061. 

Het is de programmatie die ervoor zorgt dat de hard-
ware doet wat die moet doen in alle omstandigheden. 
Een goede kennis  van machineveiligheid, functionele 
veiligheid en veiligheidscomponenten is cruciaal om 
foutloos en efficiënt te kunnen programmeren. 

Pilz product training

Machinery safety awareness training

Practical training in EN ISO 13849-1

Safety validation

Safe programming using the V-model

SOFTWARE APPLICATION ENGINEER

Machinery safety awareness training

Purchase of safe machinery

Refreshment on the new standards

MANAGEMENT & PROCUREMENT

Een veilige productiehal start bij een duidelijk beleid 
en de aankoop van veilige machines. Een goed 
opgestelde  bestelbon dient behalve als basis voor 
goed vergelijkbare offertes ook voor zekerheid en als 
controledocument bij de levering.

Het is noodzaak te weten welke richtlijnen en normen 
van toepassing zijn zodat u vanaf de start een duide-
lijk zicht hebt op de eisen die gesteld moeten worden 
bij levering en indienstname. Pilz Academy heeft 
enkele cursussen specifiek opgesteld voor aankopers 
en management die mee willen denken in dit proces.

Opleidingsprogramma’s op maat Kwalificatieconcept
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Onze dochterondernemingen wereldwijd

XX Ons internationaal netwerk  
Opleidingen over de hele wereld

XX Internationaal ervaren trainers met 
vele jaren praktische ervaring in 
machineveiligheid

XX Een goed geconnecteerd, wereldwijd 
team

XX Altijd op de hoogte van de nationale en 
regionale vereisten van normen of wetge-
ving rond machineveiligheid.

XX De cursussen in de deze catalogus kun-
nen steeds in het Nederlands of Frans 
gegeven worden. De documentatie van 
de meeste cursussen is in het Neder-
lands en Frans beschikbaar, soms in 
het Engels. Andere talen zijn steeds te 
voorzien op aanvraag.

Achter de schermen heeft Pilz meer dan 2000 personeelsleden in 40 gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen 
en zakelijke partners op elk continent die altijd voor u klaar staan. Onze opleidingen worden over de hele wereld gehouden 
volgens uniforme normen en in uw lokale taal.

Zet uw opleiding verder over de hele wereld bij één van onze dochterondernemingen. Onze experts, met hun praktische 
kennis, ondersteunen u bij het toepassen van optimale productieprocessen om de beschikbaarheid en productiviteit van 
uw productiebedrijf over de hele wereld te optimaliseren.

XX Finland
XX Frankrijk
XX Groot- 

Brittannië
XX Ierland

XX China
XX Dene- 

marken
XX Duitsland
XX Filippijnen

XX Australië
XX België
XX Brazilië
XX Cambodia
XX Canada

XX Indië
XX Indonesië
XX Italië
XX Japan
XX Laos
XX Luxemburg
XX Maleisië
XX Malta
XX Mexico
XX Nederland
XX Nieuw 

Zeeland
XX Oostenrijk
XX Polen
XX Portugal
XX Rusland
XX Singapore

XX Slovakije
XX Spanje
XX Taiwan
XX Thailand
XX Tsjechië
XX Turkijke
XX USA
XX Vietnam
XX Zuid Korea
XX Zweden
XX Zwitserland

Opleidingsprogramma’s op maat Internationaal



Soleuvre

ZonhovenSint-Denijs-Westrem 

Gembloux 
Liège

XX Praktijkgerichte opleidingen dichtbij
Wij vinden het belangrijk om dicht bij onze klanten te zijn. Dat is waarom wij onze trainingen aanbieden op verschil-
lende locaties of zelfs bij u op het bedrijf. Onze open trainingen vinden plaats in de opleidingscentrum van Pilz in 
Gent of Gembloux of bij één van onze partners in Vlaanderen, Wallonië en Groot-Hertogdom Luxemburg.

Incompany opleidingen
Bespaar tijd en reiskosten: Alle opleidingen uit het 
aanbod kunnen ook op uw locatie georganiseerd 
worden voor uw team. 

Indien u uw team wil afzonderen zodat zij zich vol-
ledig ongestoord kunnen onderdompelen in de 
materie, kan de cursus ook op één van onze locaties 
doorgaan.

Contacteer ons gerust!

We helpen u graag verder:

XX Bel: +32 9 321 75 70
XX E-Mail: training@pilz.be

XX Individuele opleidingen –  
Afgestemd op uw specifieke vereisten

Onze individuele trainingen over machineveiligheid bie-
den zorgvuldig gecoördineerde cursusinhoud - op maat 
gemaakt voor de behoeften van uw werknemers. In lijn 
met uw vereisten, bieden we eendaagse cursussen of 
complete opleidingstrajecten voor individuele medewer-
kers, departementen of teams.

Pilz cursus personaliseren

U kan een Pilz cursus uit het programma laten aanpas-
sen aan uw eigen situatie. U kan bijvoorbeeld oefe-
ningen integreren afgestemd op uw applicaties of een 
combinatie maken van verschillende Pilz opleidingen, .... 

Pilz stelt uw bedrijfscursus op

Pilz kan voor u een complete cursus op maat opstel-
len uitsluitend voor uw onderneming. Samen met onze 
experts bespreekt u de opleidingsnoden en worden de 
thema’s voor de cursus of zelfs complete cursuspro-
gramma’s vastgelegd. Op basis hiervan, en in continu 

overleg, stelt Pilz uw bedrijfscursus op maat op.   

Pilz cursussen op maat

XX integreren specifieke voorbeelden voor uw appli-
caties en machines

XX zijn afgestemd op de leernoden van uw team
XX bieden fabrikant- en productneutraal advies

Opleidingsprogramma’s op maat Individuele cursussen
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• Wanneer de test een vast onderdeel is van de 

opleiding, dan is dit aangeduid met het volgende 

symbool:

Cursussen aangeduid  

met volgend symbool

• Optioneel: test bij geselecteerde cursussen –  

Na inschrijving ontvangt u een uitnodiging om deel 

te nemen aan de online test.

• U ontvangt een certificaat dat bevestigt dat u 

geslaagd bent voor de test.

Cursussen aangeduid  

met volgend symbool

XX Attest voor elke deelnemer
Na het volgen en afronden van een Pilz cursus, training of workshop 
ontvangt u een attest van deelname.

Bij sommige opleidingen worden testen of examens afgenomen. Dit 
wordt bij de omschrijving vermeld. Na het succesvol afronden van een 
test ontvangt u het Pilz certificaat. Pilz biedt de mogelijkheid om exa-
mens te herkansen.

De CMSE® opleiding wordt afgesloten met een examen onder toezicht 
van TÜV Nord. Indien u slaagt, ontvangt u hiervan het internationaal 
erkende TÜV certificaat: Certified Machinery Safety Expert.

Opleidingsprogramma’s op maat Persoonlijk en interactief



XX Verder studeren met Pilz E-learning platform

Pilz E-learning platform als ondersteuning bij het lesgeven.

Zet het leren thuis verder

De cursussen met optionele test bieden u bovendien de moge-
lijkheid om de materie thuis verder in te studeren. Het Pilz 
E-learning platform biedt extra motivatie om te blijven leren.

Na het afleggen van de test ziet u welke vragen u fout beant-
woordde en krijgt u het correcte antwoord met extra informatie. 

En u kan de test meerdere keren herhalen. U kan dus blijven 
oefenen tot u de materie compleet beheerst.

Test de kennis van uw team

Het Pilz E-learning platform 
leent zich perfect om het 
kennisniveau van uw team te 
evalueren.

Neem contact op met Pilz 
Academy Belgium voor meer 
informatie.

XX Mail: training@pilz.be  
of bel +32 9 321 75 70

XX Persoonlijke begeleiding door  
ervaren trainers
Persoonlijke begeleiding

Wij vinden persoonlijke begeleiding en interactie 
belangrijk. Daarom streven wij naar een groepsgrootte 
van maximaal 15 personen. Dan kan de trainer vol-
doende aandacht schenken aan individuele vragen en 
het tempo aanpassen aan de groep. Voor Incompany 
opleidingen kan het maximum aantal deelnemers in 
overleg vastgelegd worden. 

Ervaren trainers

Al onze trainingen worden gegeven door ervaren 
trainers. Zij zijn safety consultants en projectingenieurs 
bij Pilz Belgium en nemen hun bevindingen vanuit de 
dagelijkse praktijk mee in de trainingen. Hierdoor sluit 
hun kennis aan bij uw praktijk.

Opleidingsprogramma’s op maat Persoonlijk en interactief

| 17
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Kennis
wetgeving & normering
Kies uit een breed scala aan opleidingen over alle aspecten van machineveiligheid.

Al onze cursussen zijn ontworpen om u uw eigen flexibele combinatie te laten vormen

van cursuspakketten.
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Doelstelling
Na het volgen van deze cursus, mits het slagen van 
het TÜV examen, ga je naar huis met een TÜV certifi-
caat als Certified Machine Safety Expert (CMSE®). 

Op 4 dagen tijd word je ingelicht over alles wat met 
machineveiligheid te maken heeft. Deze Pilz opleiding 
heeft als doel jou een inzicht te geven in de wetgeving 
en normen die zowel van toepassing zijn op bestaande 
machines als bij het ontwerpen en bouwen van nieuwe 
machines.

Na het volgen van de modulen 1 t/m 5 heb je een 
diepgaand kennisniveau waarmee je moeilijke veilig-
heidsvraagstukken in de praktijk weet aan te pakken. 
Hierbij heb je de nodige kennis om conforme en werk-
bare oplossingen te bedenken.

Inhoud
Deze cursus is opgedeeld in 5 modules:

XX Module 1: Introductie van wetgeving en normen 
van toepassing op machines. Algemene vereis-
ten en toepassingen worden hierin overlopen.

XX Module 2: Detailbespreking van de arbeidsmid-
delenrichtlijn, machinerichtlijn en Amerikaanse 
wetgeving (Occupational Health and Safety).

XX Module 3: In deel 3 wordt er in detail ingegaan 
op de vereisten van een goede risicoanalyse. 
Hoe moet deze uitgevoerd worden, hoe deze 
moet gedocumenteerd worden en wat moet er 
gebeuren met de resultaten uit de risicoanalyse?

XX Module 4: Informatie over hoe een machine 
praktisch kan beveiligd worden. Dit gaat zowel 
over de verschillende types mechanische oplos-
singen, als elektrische componenten die kunnen 
helpen bij het beveiligen van een machine. 
Tevens wordt ook elektrische machineveiligheid 
overlopen.

 

XX Module 5: Functionele veiligheid. Hier wordt 
uitvoerig besproken wat de vereisten zijn aan 
veiligheid gerelateerde onderdelen van een 
besturingscircuit vanuit EN ISO 13849 en EN 
62061. Tevens wordt er dieper ingegaan hoe dit 
ook elektrisch, pneumatisch, hydraulisch kan 
worden gerealiseerd.

Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Projectingenieurs
XX Onderhoud
XX Beheerders van machineparken
XX Preventieadviseurs

Voorkennis
XX Een goede voorkennis over machinebesturing is 

onontbeerlijk voor het succesvol afronden van 
het examen en het behalen van de CMSE titel.

XX Ook voorkennis in verband met machineveilig-
heid is sterk aangeraden.

XX Uw aanvraag wordt door Pilz en TÜV geëva-
lueerd om er zeker van te zijn dat u voldoende 
voorkennis beschikt om succesvol deel te 
nemen aan de cursus.

Voordelen
XX Met het internationaal erkende certificaat van  

TÜV NORD toon je jouw vakkundigheid aan als 
bedrijf en/of in jouw carrière.

XX Een belangrijk concurrentieel voordeel in de 
markt.

XX Praktische ervaring dankzij begeleiding door 
ervaren experts.

XX Vakkennis op uniform niveau binnen de 
onderneming.

XX CMSE® - Certified Machinery Safety Expert 

4 dagen van 09u00 - 17u00

Test uw kennis op
www.cmse.com
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Het Safety Engineer cursusprogramma richt zich 
op praktische vaardigheden en maatregelen die 
essentieel zijn voor u en de medewerkers in uw 
bedrijf. Deze kennis brengen wij over in workshops 
en groepstrainingen.

Doelstelling
Het opleidingsprogramma ‘Safety Engineer’ bestaat uit 
6 verschillende modules die de belangrijkste aspec-
ten over het veilig ontwerpen en onderhouden van 
machines bespreken. Doel is dat u tijdens het ganse 
opleidingstraject voldoende kennis opdoet om op een 
praktische, gestructureerde en onderbouwde wijze 
veiligheid aan te pakken in hun bedrijf.

Na het volgen van al de modules heeft u voldoende 
kennis om moeilijke veiligheidsvraagstukken in de 
praktijk aan te pakken. Hierbij heeft u de nodige kennis 
om conforme en werkbare oplossingen te bedenken.

Na afloop kan u deelnemen aan een vragenlijst. Indien 
u deze succesvol aflegt voor al de modules, krijgt u het 
Pilz ‘Safety Engineer’ certificaat.

Optioneel kan u hierna ook de module ‘Safety vali-
dation training’ volgen. Deze laatste module stelt u in 
staat om de ganse safety lifecycle te sluiten en kan 
u behalve een veilige installatie ontwerpen, deze ook 
valideren.

Na het volgen van en slagen voor deze extra module, 
ontvangt u het certificaat ‘Safety Validation Engineer’.

Inhoud
Deze cursus is opgedeeld in 6 vaste modules en 1 
optionele module:

XX Module 1: Machinery safety awareness training
XX Module 2: Machinery Directive incorporating CE 

marking
XX Module 3: Risk assessment workshop
XX Module 4: Safety design according to A&B 

standards
XX Module 5: Practical training in EN ISO 13849-1
XX Module 6: Electrical safety in industrial 

installations 
Optioneel Module 7: Safety validation training

Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Projectingenieurs
XX Onderhoud
XX Beheerders van machineparken
XX Preventieadviseurs

Voorkennis
XX Geen voorkennis vereist.
XX Voor module 7 ‘Safety Validation’ dient u de 

vorige 6 modules succesvol hebben afgelegd.

Voordelen
XX  Met het certificaat van Pilz toont u uw vakkundig-

heid aan

XX Safety Engineer Program 

1 dag van 9u tot 13u en 5 of 6 dagen van 9u tot 17u
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Doelstelling
In deze cursus worden de belangrijkste principes uit-
gelegd betreffende machineveiligheid. De kern van de 
wetgeving die van toepassing is op machines en hoe 
deze zich verhoudt tot de bestaande normen wordt 
aangehaald. Verder wordt er ook stilgestaan bij de 
mogelijke verantwoordelijkheden. 

Deze cursus legt de nadruk op wat vanuit de Machi-
nerichtlijn de algemene verwachtingen zijn voor u als 
machinebouwer of gebruiker, zonder hierbij alles in 
detail te bespreken. 

Doelgroep
Iedereen die te maken heeft met machineveiligheid bij 
het gebruik, bouwen of aanpassen van machines en 
nog geen of weinig kennis heeft van wetgeving rond 
machineveiligheid.  

XX Machineontwerpers
XX  Projectingenieurs
XX  Onderhoud
XX  Beheerders van machineparken
XX  Preventieadviseurs
XX  Management

Voorkennis
Geen voorkennis vereist

Uw voordelen
XX  Overzicht van de belangrijkste wetgeving en 

principes in een bevattelijk kader.
XX  Basiskennis van machineveiligheid
XX  Inzicht in uw verantwoordelijkheden

XX Machinery safety awareness training 

1/2 dag van 9u tot 13u of van 13u tot 17u

Dag 1  
Safety Engineer  

Program

Kennismaking
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Doelstelling
In deze 2-daagse opleiding worden de belangrijkste 
principes uitgelegd betreffende machineveiligheid. 
De kern van de wetgeving die van toepassing is op 
machines en hoe deze zich verhoudt tot de bestaande 
normen wordt aangehaald. Verder wordt er ook 
stilgestaan bij de mogelijke verantwoordelijkheden en 
worden enkele belangrijke normen nader besproken.

Deze cursus beschrijft het kader en geeft u een dege-
lijke basis met betrekking tot machineveiligheid.

Inhoud
XX CE-marking
XX Risicobeoordeling
XX Safeguarding: verschillende soorten 

machinebeveiliging
XX Elektrische veiligheid
XX Lock-out Tag-out (LoTo)
XX Opbouw van een betrouwbare veiligheidssturing 

voor uw machine
XX Robot safety: typische beveiligingen voor 

robotinstallaties 

Doelgroep
XX  Machineontwerpers
XX  Projectingenieurs
XX  Onderhoud
XX  Beheerders van machineparken
XX  Preventieadviseurs

Voorkennis
Geen voorkennis vereist 

Uw voordelen
XX  Overzicht van de belangrijkste wetgeving en 

principes in een bevattelijk kader
XX  Basiskennis van normen voor het veilig ontwer-

pen aan te vangen

XX Intermediate machinery safety training

2 dagen van 9u tot 17u

Basis
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Doelstelling
Het doel van de training is om u een gedetailleerd 
inzicht te verschaffen over de belangrijkste Europese 
richtlijnen. Eerst en vooral wordt het onderscheid 
gemaakt tussen de Economische machinerichtlijn en 
de sociale Arbeidsmiddelenrichtlijn. Meer specifiek 
wordt er stilgestaan bij de machinerichtlijn en zijn 
specifieke vereisten. Vervolgens wordt het CE-marke-
ringsproces in detail uitgelegd. 

De cursus is gericht op de dagelijkse praktijk. De erva-
ring en dagelijkse praktijk van onze safety consultants 
staan garant voor heldere en praktische adviezen.

Inhoud
Deze opleiding geeft een inzicht over hoe machine-
bouwers en eindgebruikers worden beïnvloed door 
de veranderingen van de machinerichtlijn en beschrijft 
de processen en naleving van de nieuwe normen die 
moeten worden toegepast na  
29 december 2009.

XX  Basiskennis wet- en regelgeving
XX  Belgische en Europese wetgeving
XX  Essentiële gezondheids- en veiligheidsvereisten
XX  Het proces van CE-markering
XX Praktische oefeningen

Doelgroep
Technisch personeel verantwoordelijk voor de naleving 
van de machinerichtlijn zoals:

XX  Machineontwerpers
XX  Onderhoudspersoneel
XX  Health & Safety managers
XX  Engineering managers

 
Personeel dat verantwoordelijk is voor het aankopen 
en in dienst nemen van machines zoals:

XX  Aankopers
XX  Projectingenieurs
XX  Productiemanagers

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist

Uw voordelen
XX  Tijd en kosten besparen door efficiënte 

CE-markering.
XX  Praktijkervaring door een concreet voorbeeld

XX Machinery directive incorporating CE marking

1 dag van 9u tot 17u

Dag 2 
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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Doelstelling
De risicobeoordeling van machines is een centraal 
onderdeel bij het ontwerp en beheer van machines in 
overeenstemming met de Machinerichtlijn (Risicoana-
lyse) en normen.

De Risk assessment workshop gebruikt beeldmateri-
aal en video om u door het traject van een risicobeoor-
deling van een machine te begeleiden. Aan de hand 
van de praktijkvoorbeelden krijgt u een handvat om de 
opgedane kennis direct in uw eigen dagelijkse praktijk 
toe te passen.

Het doel is om binnen de grenzen van de machine 
risico’s in kaart te brengen en deze zo veel mogelijk te 
reduceren. 

Inhoud
XX  Risicobeoordeling wetgeving & normen
XX  Het proces van risicobeoordeling
XX  Verschillende methoden van risicobeoordeling

 - HRN (Hazard Rating Number) 
 - Risicomatrix 
 - Risicograaf

XX Risicoreductie
XX Praktische voorbeelden in de vorm van 

workshops

Doelgroep
XX  Design engineering managers
XX  Technical engineering managers
XX  Safety managers
XX  Verantwoordelijken voor upgraden en onderhoud 

van machines
XX  Machinebouwers

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist

Uw voordelen
XX  Diepgaande kennis over de risicoboordeling en 

procedures
XX  Praktijkgerichte en interactieve cursus met echte 

case studies

XX Risk assessment workshop

1 dag van 9u tot 17u

Dag 3 
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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XX Safety design according to A & B standards

1 dag van 9u tot 17u

Doelstelling
Voor het ontwerp van een veilige machine wordt er in 
de praktijk gebruik gemaakt van normen. Deze nor-
men zijn opgesplitst in 3 niveaus ; namelijk A, B en C:

XX  A zijn de normen die de basisprincipes voor het 
veillig ontwerpen van machines beschrijven

XX  B zijn de normen die welbepaalde veiligheidsa-
specten (zoals veiligheidsafstanden) en veilig-
heidstoestellen beschrijven. 

XX  C zijn normen die de veiligheid voor specifieke 
soorten machines (bv verpakkingsmachines) 
bespreken.

Het doel van de opleiding ‘Safety Design according to 
A & B standards’ is u een inzicht te verschaffen in de 
belangrijkste A en B normen voor het ontwerp van een 
veilige machine. 

Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk 
te maken heeft met het ontwerpen van machines een 
houvast en tips voor een beter, betrouwbaarder en 
veiliger product van bij het design.

Inhoud
XX  Algemene principes voor veilig ontwerp
XX  Eisen omtrent afschermingen
XX  Eisen omtrent veiligheidscomponenten (lichtgor-

dijnen, deuren, tweehandenbediening, enz.)
XX  Eisen omtrent platformen en bordessen
XX  Eisen omtrent pneumatische en hydraulische 

veiligheid

Doelgroep
XX  Installateurs
XX  Elektrische / elektromechanische ingenieurs

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist. Kennis van algemene 
elektriciteit/pneumatiek/hydraulica is wel een aanrader.

Uw voordelen
Tijd en kosten besparen door een correcte en veilige 
machine te bouwen vanaf het prille ontwerp. 

Dag 4  
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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Doelstelling
Het doel van de training is om u een beter begrip te 
geven van de processen en normen met betrekking 
tot de veiligheid van besturingssystemen, specificaties, 
ontwerpen en validatie. 

Deze cursus behandelt de wijze hoe de normen EN 
ISO 13849-1 en EN ISO 13849-2 (Performance Level 
voor stuursystemen) praktisch dienen te worden toe-
gepast. Eveneens wordt er stilgestaan bij de wijzigin-
gen door de laatste editie van de norm (versie 2015) en 
welk effect dit heeft op uw stuurcircuit.

U krijgt een volledig inzicht in de ontwerpmethodo-
logieën, vereisten en noodzakelijke validaties die van 
toepassing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen van 
het besturingscircuit. Na het volgen van deze oplei-
ding, kan u zelf veiligheidscircuits bepalen, berekenen 
en valideren.

Inhoud
XX  Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften en 

-normen
XX  Besturingstechnische veiligheid: EN ISO 13849-1
XX  Overzicht van de principes voor het ontwerp van 

de veiligheidsbesturingsystemen
XX  Berekening van Performance Level (PL)
XX  Gebruik van PAScal Safety Calculator
XX  Praktijkoefeningen

In deze opleiding krijgt u een introductie in het gebruik 
van de PAScal Safety Calculator. 

PAScal berekent het haalbare Performance Level 
en Safety Integrity Level van veiligheidsfuncties in 
machines en installaties afhankelijk van de gebruikte 
componenten.  

Combinatiekorting 
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en 
geniet van 60% korting op de PAScal basic license.  
U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw 
onderneming.

Doelgroep
XX  Machineontwerpers
XX  Projectingenieurs
XX  Onderhoud

Voorkennis
Voorkennis van machinebouw en besturingstechni-
sche veiligheid is sterk aangeraden. Daarom is het 
nuttig eerst de cursus functionele veiligheid te volgen. 

Uw voordelen
XX  Belangrijkste items uit EN ISO 13849-1
XX  Nieuwe informatie over de norm
XX  Informatie waar u bij het ontwerpen op moet 

letten
XX  Snelle en eenvoudige software ondersteuning
XX  Hoe moet u deze norm praktisch implementeren 

in uw organisatie

Aanbeveling
Het is aangeraden om tijdens de praktijkdag een eigen 
laptop mee te nemen, zodat u nadien over de eigen 
oefeningen beschikt. 

XX Practical training in EN ISO 13849-1

1 dag van 9u tot 17u

Dag 5  
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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Doelstelling
In de opleiding ‘Elekrische veiligheid in industriële 
installaties maakt u kennis met de fundamenten van 
elektrische veiligheid van machines. 

De eisen van de norm EN IEC 60204-1 met betrek-
king tot de veiligheid van de elektrische uitrusting van 
machines worden geschetst. U leert hoe u op een 
eenvoudige manier aan de nodige besturingstechni-
sche veiligheidseisen kan voldoen door de juiste keuze 
van uw veiligheidscomponenten (noodstop, hekbewa-
king, lichtschermen, veiligheidsrelais…).

Deze opleiding behandelt de eisen waaraan moet 
worden voldaan bij het ontwerpen, bouwen of onder-
houden van elektrische, elektronische en program-
meerbare elektronische uitrustingen en systemen 
in machines en industriële toepassingen. De cursus 
bespreekt de principes voor het ontwerpen van 
betrouwbare stuursystemen conform de vereiste 
Performance Level. Er worden ook praktijk-oefenin-
gen gemaakt over het aansluiten en parametreren 
van veiligheidsrelais en kleine programmeerbare 
veiligheidssturingen.

Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk 
te maken heeft met het ontwerp, de bouw, de modi-
ficatie, de inkoop en /of beoordeling van elektrische 
installaties van machines een leidraad naar een beter, 
betrouwbaarder en veiligere installatie.

Inhoud
XX  Overzicht van de normen en wetgeving mbt elek-

trische veiligheid 
XX  Elektrische installatie eisen
XX  Elektrische gevaren
XX  Maatregelen voor de bescherming tegen elektri-

sche schok
XX  Vereisten voor operator interface met functies 

voor machinebesturing en apparaten
XX  Vereisten voor de locatie, montage en behuizing 

van controlgear
XX  Korte toelichting besturingstechnische veiligheid 

volgens ISO 13849-1
XX  Veiligheidsvoorzieningen.
XX  Veiligheidsrelais: basisprincipes, 

PNOZsigma-reeks.
XX  Veilige afschakeling van de energiebronnen.
XX  Praktische workshop (hands-on): veiligheids-

componenten aansluiten.

Doelgroep
XX  Electriciens en onderhoudspersoneel
XX  Machineontwerpers
XX  Installateurs
XX  Paneelbouwers
XX  Elektrische / elektromechanische ingenieurs
XX  Elektrische techniekers

Voorkennis
Praktijkervaring met elektriciteit wordt aangeraden, 
maar is geen vereiste.

Uw voordelen
XX  Up-to-date info m.b.t. elektrische veiligheid

XX Electrical safety in industrial installations

1 dag van 9u tot 17u

Dag 6  
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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Doelstelling
Validatie is het controleren dat een installatie welde-
gelijk voldoet aan de specificaties en werking zoals 
vooropgesteld bij het ontwerp. 

Het doel van de opleiding ‘Safety Validation’ is u 
de verschillende stappen te leren die noodzakelijk 
zijn voor het valideren van een installatie. De cursus 
behandelt de diverse normtechnische en wettelijke 
bepalingen met betrekking tot validatie. 

Dit gaat van het controleren van de essentiële eisen 
vanuit de richtlijn, over het testen van de veiligheids-
afstanden tot en met het functioneel valilderen van de 
installatie (zogenaamd (black box testing).   

Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse praktijk 
te maken heeft met het indienststellen van machines 
een leidraad naar een beter, betrouwbaarder en veili-
ger product.

Inhoud
XX  Validatie van de wettelijke eisen
XX  Validatie van veiligheidsafstanden en stoptijden
XX  Validatie van veilige software
XX  Validatie van de functionele werking van de 

installatie
XX  Validatie van de elektrische installatie 
XX  Validatie van componenten

Doelgroep
XX  Installateurs
XX  Elektrische / elektromechanische ingenieurs
XX Programmeurs

Voorkennis
Vooraleer aan deze opleiding deel te nemen moet men 
één van de volgende cursussen (georganiseerd door 
Pilz) hebben gevolgd:

XX  Expert machineveiligheid
XX  Certified Machinery Safety Expert (CMSE)
XX  Safety Engineer

Uw voordelen
Kennis van de meest voorkomende veiligheidstechni-
sche valkuilen bij het in bedrijfstellen van machines. 

Word Safety Validation Engineer
Met deze cursus kan u uw behaalde ‘Safety Engineer’ 
certificaat  upgraden naar ‘Safety Validation Engineer’. 
Deze module stelt u in staat om de ganse safety life-
cycle te sluiten en kan u behalve een veilige installatie 
ontwerpen, deze ook valideren en om finaal op een 
onderbouwde wijze CE markering voor het geheel 
toepassen.

XX Safety validation training

1 dag van 9u tot 17u

Aanvulling 
Safety Engineer  

Program

Gevorderd
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Doelstelling
Tijdens de cursus ‘Making best use of Pascal and Sis-
tema’ leert u op een efficiënte manier veiligheidscircuits 
volgens EN ISO 13849-1:2015 (Performance Level) te 
berekenen gebruik makend van het berekeningspro-
gramma Pascal (Pilz) en/of Sistema (IFA).

Verder wordt er in deze cursus stilgestaan bij vaak 
voorkomende gevallen zoals muting, snelheidsbewa-
king, overbrugging, etc die typisch hoofdbrekers zijn bij 
het correct berekenen van een veiligheidsfunctie.

Na het volgen van deze opleiding, kan u zelf veilig-
heidscircuits berekenen met behulp van de door u 
gekozen software.

Inhoud
XX Basisprincipes EN ISO 13849-1:2015
XX Specifieke schakelingen
XX Demo Sistema (IFA)
XX Demo Pascal (Pilz)
XX Uitwerken van enkele oefeningen met het door u 

gekozen softwarepakket

Combinatiekorting
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en 
geniet van 60% korting op de PAScal basic license. 
U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw 
onderneming.

 

Doelgroep
XX Machineontwerpers (Elektrisch, pneumatisch of 

hydraulisch)
XX Projectleiders
XX Veiligheidsingenieurs

Voorkennis
Een degelijke kennis van EN ISO 13849-1:2015 is 
vereist. Het is aangeraden eerst een opleiding “safety 
engineer”, “CMSE”, “EN ISO 13849-1” of “functionele 
veiligheid” te volgen.

Uw voordelen
XX Kennis omtrent het gebruik en de verschillen tus-

sen de softwarepakketten
XX Typische schakelingen, die als struikelblokken 

worden beschouwd, nader toegelicht
XX Praktische oefeningen

Aanbeveling
Breng een eigen laptop met de gekozen software mee, 
zo beschikt u nadien over de eigen oefeningen..

XX Making  best use of Pascal and Sistema 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Doelstelling
Vooraleer een machine in bedrijf kan genomen wor-
den, moet er steeds een SAT (Site acceptancy test) 
gebeuren die aantoont dat de machine weldegelijk 
voldoet aan de vastgelegde ontwerpeisen.

Wanneer met een dergelijke SAT test specifiek wordt 
nagegaan of de machine voldoende beveiligd is en de 
diverse beveiligingen correct functioneren, noemen we 
dit ‘Validatie’.

Validatie wordt vaak gezien als een tijdrovende acti-
viteit die weinig tot geen nuttige informatie levert. Dit 
komt echter omdat de validatie niet zorgvuldig en snel 
snel uitgevoerd wordt. Een correcte en planmatige vali-
datie daarentegen bevordert een preventieve aanpak 
van kwaliteitsproblemen en een proactieve beheersing 
van alle risico’s en onzekerheden.

Als leverancier/integrator/OEM/… is het belangrijk goed 
op de hoogte te zijn van de eisen en de te nemen 
stappen die van toepassing zijn bij het aanbrengen van 
wijzigingen in de veilige sturing (onafhankelijk of dit nu 
een veiligheidsrelais of veiligheids PLC omvat). Ook 
dient men zo vroeg mogelijk in het project een vali-
datieplan op te stellen zodat men steeds weet welke 
controles en testen nog uitgevoerd dienen te worden. 
Door deze eisen vooraf vast te leggen voorkom je 
onverwachte en ongewenste vertraging tijdens de 
kwalificaties. 

Tijdens deze cursusdag krijgt u een overzicht van 
de vereiste testen voor het in bedrijf nemen van een 
machine m.b.t. veiligheid, zowel voor een nieuwe 
machine als na een aanpassing. Verder leert u ook hoe 
dergelijke testen moeten aangepakt worden en wie ze 
mag uitvoeren. 

Inhoud
XX Toelichting de Safety Life Cycle van een machine 
XX Wat is validatie en wie mag het uitvoeren
XX Validatie van de risicoanalyse
XX Validatie van de veilige sturing
XX Validatie van andere normen en richtlijnen
XX Wat na het aanbrengen van wijzigingen
XX Praktisch voorbeelden en oefeningen doorheen 

de cursus
XX … (*)

(*) Meer details worden besproken tijdens het opma-
ken van de opleiding op maat.

 Doelgroep
XX Process engineers
XX automation engineers

Voorkennis
Voorkennis met betrekking tot EN ISO 13849 of EN 
IEC 62061 is aangewezen.

Uw voordelen
XX efficiëntiewinst
XX preventie
XX aansprakelijkheid

XX SAT for safe machinery  

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Doelstelling
Blijven geloven dat veiligheid geld kost en de pro-
ductiesnelheid negatief beïnvloed is als vooruit rijden, 
kijkend in je achteruitkijkspiegels. Het idee dat veilig-
heid alleen maar lastig is, is moeilijk uit het hoofd te 
praten. Maar veilig werken levert geld op, dit werd in 
diverse studies aangetoond en bewezen. Waarom 
houden veel mensen dan toch vast aan de gedachte 
dat veiligheid ten koste van de productiesnelheid gaat, 
frustreert en geld kost?

Daarom organiseert Pilz een opleiding in het goed 
gebruik van veiligheidscomponenten. Na een woordje 
uitleg over de wetgeving inzake veiligheid leren wij u 
hoe u op een eenvoudige manier aan de nodige bestu-
ringstechnische veiligheidseisen kunt voldoen door de 
juiste keuze van uw veiligheidscomponent (noodstop, 
hekbewaking, lichtschermen, veiligheidsrelais…).

In deze workshop  worden oplossingen voor vele toe-
passingen aangedragen. 

Inhoud
XX Basisprincipes van besturingstechnische veilig-

heid volgens EN ISO 13849-1 
XX Specificaties veiligheidscategorieën 
XX Veiligheidsvoorzieningen 
XX Veiligheidsrelais: basisprincipes, PNOZ 

sigma-reeks
XX Veilig afschakelen van de energiebronnen
XX Praktische workshop veiligheidscomponenten 

aansluiten
XX Demo PNOZmulti

 Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Automatisering-, elektrotechniek- of 

onderhoudingenieurs
XX Automatisering managers
XX Softwareprogrammeurs
XX Servicetechniekers
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis elektrotechniek

Uw voordelen
XX Op korte tijd praktische voeling krijgen met 

de basisprincipes van veilige sturingen voor 
machines. 

XX Het juiste systeem voor jouw toepassing kunnen 
selecteren.  

XX Best practices on safety components 

1 dag van 9u tot 17u

Kennismaking
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Doelstelling
Veel ongevallen worden veroorzaakt door slechte of 
onvolledige afschakeling en vergrendeling van instal-
laties. Correcte procedures zijn ook niet altijd evident. 
Het doel van deze cursus is dan ook om onderhouds-
personeel goede en correcte LoTo (Lock Out Tag Out) 
te laten ontwikkelen die praktisch uitvoerbaar zijn, 
maar ook sluitend. De training behandelt zowel de 
wettelijke vereisten, als hoe u deze eisen het best in de 
praktijk implementeert.

Inhoud
XX Componenten voor isolatie 
XX Maatregelen tegen onverwacht starten
XX Vergrendelen in praktijk
XX Signalisatie
XX Hoe stel ik correcte & werkbare procedures op?

Doelgroep
XX Engineers
XX Onderhoudstechnici
XX Veiligheidsdeskundigen
XX Projectleiders

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist. Hoe meer u al gecon-
fronteerd geweest bent met de problematiek en de 
uitdagingen, hoe interessanter de opleiding. 

Uw voordelen
XX Mogelijkheid tot opstellen van efficiënte LoTo 

procedures.
XX Veiligheid voor mensen die onderhoudswerken 

uitvoeren stijgt enorm.

XX LOTO:  Lock Out Tag Out 

1 dag van 9u tot 17u

Basis
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Doelstelling
Het inkopen van machines of complete productielijnen 
is meer dan alleen het kopen van machines met een 
CE-markering. Deze markering is namelijk geen keur-
merk, maar in vrijwel alle gevallen aangebracht door 
de fabrikant zelf om aan te geven dat het betreffende 
product veilig is. De fabrikant bepaalt dus het veilig-
heidsniveau van uw machine(s), maar als het goed is 
wel op basis van Europese wetgeving en normering.

Uiteindelijk draait het erom dat u een machine koopt 
waarmee uw medewerkers op een veilige wijze en 
zonder stress een hoge productiviteit kunnen realise-
ren en dat uw aansprakelijkheid is gedekt. Als u een 
sterkere onderhandelingspositie wilt krijgen voor de 
aanschaf van veilige machines dan raden wij u aan 
deze cursus te volgen.

Inhoud
XX  Introductie Europese richtlijnen en relatie tot 

nationale wetgeving 
XX  Juridische aspecten bij het inkopen van 

machines
XX  Productaansprakelijkheid en de gevolgen na een 

ongeval 
Veel voorkomende praktijksituaties en vragen worden 
besproken, zoals: 

XX  Hoe weet ik dat mijn gekochte machine voldoet 
aan de veiligheidseisen? 

XX  Kan ik zonder problemen een tweedehands 
machine kopen en ermee gaan produceren?

XX  Welke verplichtingen heb ik als ik zelf een aantal 
ingekochte machines samenbouw tot een 
productielijn? 

XX  Welke juridische risico’s loop ik als ik een onvei-
lige machine in gebruik neem? 

XX  Hoeveel kosten gaan gepaard met een gemid-

deld ongeval met een machine? 
XX  Ben ik niet meer aansprakelijk als ik een machine 

met CE-markering heb aangeschaft? 

Doelgroep
XX Inkoopmanagers en inkopers
XX Productiemanagers en fabrikanten
XX Engineering managers
XX Preventieadviseurs
XX Projectleiders
XX Onderhoudsmanagers

Uw voordelen
XX  Basiskennis omtrent het wettelijk kader en de 

verantwoordelijkheden
XX  Correcte technische specificaties vóór bestellen
XX  Beperken en aflijnen verantwoordelijkheden, 

aansprakelijkheden en scope
XX  Achteraf gebruik van een veilige en werkbare 

machine

XX Purchase of safe machinery

1 dag van 9u tot 17u

Basis

34 |



Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Bij deze cursus is het de bedoeling u een volledig 
inzicht te verschaffen in de ontwerpmethodologieën, 
vereisten en noodzakelijke validaties die van toepas-
sing zijn voor veiligheidsgerelateerde delen van het 
besturingscircuit. Hierbij wordt zowel de EN ISO 13849 
(Performance Level) als de EN IEC 62061 (SIL) behan-
deld. In deze cursus wordt vooral op het theoretische 
gedeelte van de normen ingegaan.

 Inhoud
XX  Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften 

en-normen
XX  Besturingstechnische veiligheid: EN ISO 13849-

1, EN IEC 62061
XX  Gedetailleerd overzicht van de principes voor het 

ontwerp van de veiligheidsbesturingsystemen 
XX  Berekening van Performance Level (PL)
XX  Gebruik van PAScal Safety Calculator

In deze opleiding krijgt u een introductie in het gebruik 
van de PAScal Safety Calculator. 

PAScal berekent het haalbare Performance Level 
en Safety Integrity Level van veiligheidsfuncties in 
machines en installaties afhankelijk van de gebruikte 
componenten.  

Combinatiekorting 
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en 
geniet van 60% korting op de PAScal basic license. 
U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw 
onderneming.

Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Projectingenieurs
XX  Onderhoud
XX  Preventieadviseur

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist. Kennis van elektriciteit/
pneumatica/hydraulica is wel een aanrader.

Aanbeveling
Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een 
eigen laptop mee te nemen, zodat u nadien over de 
eigen oefeningen beschikt.

Uw voordelen
XX Belangrijkste items uit de normen EN-ISO 

13849-1 en EN-IEC 62061
XX Nieuwe informatie over de normen
XX Informatie waar u bij het ontwerpen op moet 

letten
XX Snelle en eenvoudige software ondersteuning

XX Safety design incorporating EN ISO 13849 & EN IEC 62061

2 dagen van 9u tot 17u

Gevorderd
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Doelstelling
Het doel van de training is om u een beter begrip te 
geven van de processen en normen met betrekking 
tot de veiligheid van besturingssystemen, specificaties, 
ontwerpen en validatie. 

Inhoud
XX Inleiding tot de veiligheidsvoorschriften en 

-normen
XX Besturingstechnische veiligheid: IEC 62061
XX Overzicht van de principes voor het ontwerp van 

de veiligheidsbesturingsystemen Berekening van 
Safety Integrity Level (SIL)

XX Gebruik van PAScal Safety Calculator
XX Praktijkvoorbeelden

In deze opleiding krijgt u een introductie in het gebruik 
van de PAScal Safety Calculator. 

PAScal berekent het haalbare Performance Level 
en Safety Integrity Level van veiligheidsfuncties in 
machines en installaties afhankelijk van de gebruikte 
componenten.  

Combinatiekorting 
Bestel uw PAScal licentie samen met deze cursus en 
geniet van de 60% korting op de PAScal basic license.  
U kan er dan onmiddellijk mee aan de slag in uw 
onderneming.

Doelgroep
XX Machineontwerpers 
XX Projectingenieurs 
XX Onderhoud 

Voorkennis
Voorkennis van machinebouw en besturingstechni-
sche veiligheid is sterk aangeraden. Daarom is het 
aangeraden een cursus functionele veiligheid eerst te 
volgen.

Aanbeveling
Het is aan te bevelen om tijdens de praktijkdag een 
eigen laptop mee te nemen, zodat u nadien over de 
eigen oefeningen beschikt. 

Uw voordelen
XX Belangrijkste items uit EN IEC 62061. 
XX Nieuwe informatie over de norm.
XX Informatie waar u bij het ontwerpen op moet 

letten.
XX Snelle en eenvoudige software ondersteuning.
XX Hoe moet u deze norm praktisch implementeren 

in uw organisatie.

XX SIL for machinery according to IEC 62061 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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XX Safe programming using the V-model 

1/2 dag van 9u tot 13u of van 13u tot 17u

Doelstelling
Vandaag bestaan er krachtige safety PLC’s die u 
toelaten heel vrij en eenvoudig de veiligheidsfuncties te 
programmeren. Hoe bent u nu zeker dat uw pro-
gramma veilig gevalideerd is en de gewenste functie 
zeker zal uitvoeren?

Het V-model is een methode voor softwareontwik-
keling, waarin evenwichtig aandacht wordt besteed 
aan ontwikkeling en verificatie. Het softwareontwerp 
inclusief de verificatie is opgedeeld in een aantal fases 
die elk een aantal vooraf gedefinieerde producten 
oplevert. Wanneer de producten van een fase zijn 
opgeleverd, vormen deze de basis voor de volgende 
fase. Een nieuwe fase kan dus alleen worden gestart 
wanneer de vorige fase is opgeleverd en goedgekeurd. 
Dit herhaalt zich voor alle fases. Met elke nieuwe 
basis die wordt gevormd groeit het vertrouwen in het 
systeem. 

In deze training leert u via eenvoudige oefeningen het 
V-model gebruiken als leidraad bij het programmeren. 
Daarnaast leert u wat al dan niet is toegelaten in veilige 
software.

Deze cursus is productonafhankelijk en kan voor elke 
vorm van programmeerbare veiligheidslogica gebruikt 
worden. 

Inhoud
XX Veilig sofwareontwerp als deel van de normen 

EN ISO 13849, EN IEC 62061, EN IEC 61508, EN 
IEC 61511

XX V-model: opbouw, verificatie en validatie
XX Systematisch aanpakken van een project
XX Fasen van softwareopzet
XX Praktijkvoorbeelden

 Doelgroep
XX  Machineontwerpers
XX Hardware engineers
XX Software engineers
XX Automatisering- en onderhoudsmanagers
XX Projectleiders

Voorkennis
Een voorkennis van programmeren is aangeraden.

Gevorderd
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Doelstelling
Gedurende 1 dag worden de belangrijkste wijzigingen 
met betrekking tot machineveiligheid die zich de laat-
ste 5 jaar hebben voorgedaan verduidelijkt. Daarnaast 
geeft de cursus u ook een korte opfrissing over de 
algemene principes van machineveiligheid. 

Doelgroep
Iedereen die al enkele jaren geen opfrissing m.b.t. 
machineveiligheid heeft gevolgd.

Voorkennis
Basiskennis machineveiligheid

Uw voordelen
XX Overzicht van de belangrijkste wijzigingen m.b.t. 

machineveiligheid
XX Uw kennis over machineveiligheid is terug op peil

XX Refreshment on the new standards 

1 dag van 9u tot 17u

Kennismaking
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Branche- en  
applicatiespecifieke
cursussen
Pilz heeft diverse branche- en applicatiespecifieke cursussen ontwikkeld. Het voordeel 

voor u is natuurlijk dat u doelgericht op uw situatie wordt geschoold.  Staat uw branche 

of applicatie niet vermeld? Neem contact met ons op, Pilz kan voor u een cursus op 

maat uitwerken.

| 41
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Doelstelling
In deze cursus leert u hoe een robotinstallatie veilig 
kan worden opgebouwd aan de hand van de normen 
EN ISO 10218-1 en EN ISO 10218-2. U leert hoe de 
risico’s, gerelateerd aan robotten, moeten worden 
ingeschat, en hoe veiligheid kan gecombineerd wor-
den met een hoog beschikbare en productieve robot. 

Vandaag de dag zijn de COBOT’s (Collaborative 
Robots, ofwel robots die met de mens samenwer-
ken en niet langer gescheiden zijn van de mens door 
afschermingen) aan een opmars bezig. We zullen in 
deze opleiding dan ook stilstaan bij wat wel en wat niet 
kan, zodat de interactie mens-machine nog steeds op 
een veilige manier kan gebeuren.

Inhoud
XX Algemene vereisten voor robot
XX Verschillende bedrijfsmodes
XX Grenzen robotwerking
XX Vereisten hekwerken
XX Tool changer systems
XX Risico-evaluatie voor cobots
XX Verschillende soorten cobots
XX Vereiste beveiligingen voor cobots

Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Projectingenieurs (elektrisch, mechanisch, 

pneumatisch)
XX Projectleiders
XX HSE personeel

Voorkennis
 Praktijkervaring met robots wordt aangeraden, maar 
is geen vereiste. 

Uw voordelen
XX Kennis over de specifieke vereisten voor robots.
XX Veilig en efficiënt ontwerp van robotinstallaties.
XX Juiste keuze maken omtrent het toepassen van 

cobots.

XX HRC & robot safety 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Doelstelling

Het doel van de training is om u een basiskennis 
te geven over procesveiligheid volgens de IEC 
61511 reeks (SIL Safety Integrity Level). Daarnaast 
maakt deze opleiding de verschillen, gelijkenissen 
en toepasbaarheid tussen procesveiligheid en 
machineveiligheid duidelijk.

Na het volgen van deze opleiding bent u zelf 
in staat om mogelijke foutieve en gevaarlijke 
situaties te herkennen, deel te nemen aan een 
HAZOP (Hazard & operability study) en LOPA 
(Layers of protection analysis) en een afweging te 
maken m.b.t. de verschillende schakelingen voor 
veiligheidscircuits.

HAZOP en LOPA?  
Bij een HAZOP (Hazard & operability study) gaat 
u aan de hand van een aantal gidswoorden de 
bottlenecks en gevaarpunten van een systeem 
vastleggen/bepalen. Tijdens een LOPA (Layers of 
protection analysis) bepaalt u welke beveilgging-
slagen aanwezig zijn op de installatie om zo te 
bepalen of het risico voldoende is afgedekt.

Inhoud
XX Basis functionele veiligheid in procesindustrie
XX Management volgens IEC 61511 reeks
XX HAZOP en LOPA
XX SIF’s en hun parameters
XX Onderhouden en gebruiken van 

veiligheidskringen

 Doelgroep
XX Engineers
XX Projectleiders
XX Iedereen die in contact komt met veiligheidsfunc-

ties (SIF) in de proces industrie

 Voorkennis
Geen specifieke voorkennis vereist.

Uw voordelen
XX Beter besef van de verschillende aspecten die 

aan een veiligheidssturing zijn gekoppeld.
XX Typische fouten tijdens HAZOP en LOPA 

herkennen.

XX Process safety (SIL) 

1 dag van 9u tot 17u

Basis

| 43



Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Voor het ontwerp van een veilige machine wordt 
er in de praktijk gebruik gemaakt van normen. 
Deze normen zijn opgesplitst in 3 niveaus ; nml A, 
B en C:

XX  A zijn de normen die de basisprincipes 
voor het veillig ontwerpen van machines 
beschrijven

XX  B zijn de normen die welbepaalde veilig-
heidsaspecten (zoals veiligheidsafstanden) 
en veiligheidstoestellen beschrijven. 

XX  C zijn normen die de veiligheid voor speci-
fieke soorten machines (bv verpakkingsma-
chines) bespreken.

Het doel van de opleiding ‘Safety Design accor-
ding to C standards’ is dat er samen met u wordt 
nagegaan welke de meest belangrijke C-normen 
zijn, die van toepassing zijn voor de machines 
in uw bedrijf. Vervolgens kan er een opleiding 
worden opgesteld over de beveiligingen die 
noodzakelijk zijn voor de specifieke machines 
in uw bedrijf. Hierdoor zullen uw medewerkers 
die deelnemen aan de cursus een veel beter en 
gedetailleerd beeld krijgen over de maatregelen 
die vereist zijn voor hun machines.  

Deze cursus biedt iedereen die in de dagelijkse 
praktijk te maken heeft met het ontwerpen van 
specifieke machines een houvast en tips voor een 
beter, betrouwbaarder en veiliger product van bij 
het design.

Aangezien geen twee bedrijven dezelfde zijn, kan 
deze cursus enkel voorzien worden als incom-
pany training.

Inhoud
XX  Algemene principes voor veilig ontwerp
XX  Eisen specifiek volgens C-norm

Doelgroep
Bedrijven die meerdere soortgelijke machines 
hebben 

Voorkennis
Geen specifieke kennis vereist. Basiskennis 
omtrent machineveiligheid is een aanrader.

Uw voordelen
Een op maat gemaakte cursus die specifek over 
uw type machines gaat.

XX Safety design according to C standards 

1 dag van 9u tot 17u

Basis
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Doelstelling
Fabrikanten en eindgebruikers van verpakkingsma-
chines hebben te maken met een doolhof van regels 
en eisen waaraan zij geacht worden te voldoen. Deze 
training is erop gericht om een duidelijk overzicht te 
geven van de diverse eisen mbt machineveiligheid die 
specifiek van toepassing zijn op verpakkingsmachines 
te doorbreken en aan te geven hoe met deze moeilijke 
situatie omgegaan kan worden. 

Pilz heeft door zijn ervaring binnen de wereld van de 
verpakkingsmachines praktische kennis opgedaan 
om een vertaalslag te kunnen maken van theorie 
naar praktijk. Specifieke normen die van toepas-
sing zijn binnen dit gebied worden in de training 
uitgelicht. De focus ligt hierbij op het oplossen van 
machineveiligheidsvraagstukken. 

Inhoud
XX  Types verpakkingsmachine en Machineveiligheid
XX  Machinerichtlijn 2006/42/EG  en meer bepaald 

de specifieke delen voor verpakkingsmachines
XX  Noodzakelijke B- normen 
XX Gebruik van C-normen voor verpakkingsmachi-

nes, zoals de EN 415 reeks

 Doelgroep
XX Constructeurs van machines en installaties
XX Projectleiders
XX Beheerders van een machinepark

Voorkennis
XX Bekendheid met verpakkingsmachines.

 Uw voordelen
XX Op een pragmatische manier omgaan met 

machineveiligheid voor uw verpakkingsmachines.

XX Safety of packaging machinery 

1 dag van 9u tot 17u

Basis

| 45



Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Tijdens de training maakt u kennis met de uitgangs-
punten van machineveiligheid volgens de machine-
richtlijn 2006/42/EG en krijgt u praktische tips voor 
integratie van veiligheid op drives. 

STO; SS1; SLS; SBS; ... Verschillende termen die 
tegenwoordig, mits meerprijs, in diverse drives kun-
nen teruggevonden worden. In deze cursus behan-
delen we de basis voor het ontwerp van veilige 
aandrijfsystemen.

Deze opleiding leert u hoe de risico’s, gerelateerd aan 
bewegingen, kunnen gecontroleerd worden. Hierbij 
worden de veiligheidsfuncties die tegenwoordig in 
drives kunnen teruggevonden worden besproken. 
Daarnaast krijgt u inzicht in het implementeren van 
soortgelijke veiligheidsfuncties op drives die niet over 
zogenaamde ‘veiligheidskaarten’ beschikken en wordt 
er stilgestaan bij de toepasbaarheid van deze functies 
voor LoTo.

Inhoud
XX Introductie wetgeving en betrouwbare sturingen 

(Performance Level)
XX Principes veiligheidsfuncties in drives
XX Keuze van de juiste veiligheidsfuncties ifv de 

risicobeoordeling
XX Veiligheidsfuncties extern aan drives

Voorkennnis
Praktijkervaring met drives wordt aangeraden, maar is 
geen vereiste.

Doelgroep
XX Automatisatie ingenieurs
XX Machineontwerpers
XX Onderhoudstechnici
XX Engineering managers
XX Projectingenieurs in productieomgevingen

XX Safe motion: safety applications on drives 

1/2 dag van 9u tot 13u of van 13u tot 17u

Basis
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Onze productgerichte cursussen helpen u Pilz-producten efficiënt en economisch te 

gebruiken. Correct onderhoud en goed foutzoeken leidt tot minder productieverlies 

en meer efficiëntie. Dankzij onze jarenlange ervaring met klanten en op het gebied van 

ontwikkeling hebben wij opleidingen ontwikkeld die op uw behoeften zijn afgestemd. 

Kies voor doelgericht en praktijkgerichte productopleidingen. 

Productgerichte 
cursussen
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Het automatiseringssysteem PSS 4000 kan zowel 
voor veiligheids- als niet-veiligheids-PLC toepassingen 
worden ingezet. Het doel van deze training is om u 
vertrouwd te maken met dit systeem. Een belangrijk 
onderdeel daarbij is het systematisch oplossen van 
storingen. Zowel het softwarepakket PAS4000 als de 
benodigde PSS 4000 hardware komen aan bod. De 
verschillende trainingsonderwerpen worden uitgebreid 
ondersteund door praktische oefeningen.

U krijgt een toelichting van de beschikbare hardware 
voor PSS 4000 en leert welke stappen u moet door-
lopen om tot een goed, overzichtelijk, betrouwbaar en 
veilige programmatie te komen dat wordt opgebouwd 
volgens de IEC 61131-norm. 

De functionaliteit van het programmeerpakket voor 
de PSS 4000 (PAS 4000) wordt in hoofdlijnen toege-
licht en u oefent met foutzoeken, zoals kortsluitingen 
opsporen, terugkoppelfouten herstellen, etc. Een 
belangrijk onderdeel bij het uitvoeren van de oefenin-
gen is het stellen van juiste diagnoses zodat doelmatig 
onderhoud aan het systeem kan worden uitgevoerd.

U maakt eveneens kennis met PASvisu, een geïnte-
greerd supervisiepakket. 

Inhoud
XX Hardwareoverzicht automatiseringssysteem  

PSS 4000
XX Functionaliteit PAS 4000 software
XX Principes voor softwareontwikkeling met PAS 

4000 volgens IEC 61131 en PASmulti.
XX Diagnose storingsmeldingen
XX Mogelijkheden van PASvisu, het geïntegreerd 

supervisiesysteem voor PSS 4000

 Doelgroep
XX Hardware engineers
XX Software engineers
XX Service technici
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis van elektrotechniek en ervaring met 
setup en onderhoud van machines met PLC-sturing is 
aangeraden.

Uw voordelen
Stilstanden worden tot een absoluut minimum beperkt 
door het maximale gebruik van de diagnose mogelijk-
heden in PAS 4000 .

XX PSS 4000 service and maintenance 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
De veiligheids-PLC besturing PSS 4000 van Pilz kan 
voor automatiseringstaken worden ingezet. In deze 
training leert u het programmeren en beheren van het 
besturingssysteem aan de hand van de zeer eenvou-
dige PSS multi programmeertaal. Omdat het systeem 
vrij configureerbaar is, leert u de meest gunstige aan-
pak en opbouw van de software te kiezen. 

De functionaliteit van het programmeerpakket 
PAS4000 wordt behandeld met een verdieping in de 
grafische programma-editor PASmulti en de bijho-
rende uitgebreide bibliotheek van reeds gecertificeerde 
softwarebouwstenen. Aan de hand van praktische 
oefeningen leert u hoe in- en uitgangen vrij kunnen 
worden geconfigureerd en met logische elementen 
worden verbonden tot een veiligheidsschakeling 

Het opstoren van storingen is essentieel om uw 
machine snel terug operationeel te krijgen. In de 
module “Diagnose” wordt verduidelijkt welke moge-
lijkheden PAS 4000 biedt om uw programma online te 
bekijken en hoe u fouten kan opsporen en verhelpen.

U maakt eveneens kennis met PASvisu, een 
geïntegreerd supervisiepakket. Naast de PAS 
4000-diagnose-tools, wordt ook toegelicht hoe u dmv 
OPC-server alle beschikbare online-data kunt uitlezen 
en integreren in uw HMI-toepassing. 

Inhoud
XX Functionaliteit PAS 4000 software
XX Principes van softwareontwikkeling met PAS 

4000 volgens norm IEC 61131
XX Multi-programmeertaal en gecertificeerde soft-

ware bouwstenen binnen softwarepakket PAS 
4000

XX Diverse praktijkvoorbeelden (noodstop, deurbe-
waking, veilige snelheidsbewaking en afschake-
ling, koppeling met veldbussystemen,  ....)

XX Diagnose storingsmeldingen
XX Gebruik van PASvisu

 Doelgroep
XX Software engineers
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis van elektrotechniek en programmeren is 
aangeraden.

Uw voordelen
XX Optimaal de kracht benutten van een veiligheids 

PLC gecombineerd met de eenvoud van een 
veiligheidsrelais in één enkele behuizing

XX Stilstanden worden tot een absoluut minimum 
beperkt door het maximale gebruik van de diag-
nose mogelijkheden in PAS 4000 

XX PSS 4000 multi programming and maintenance 

2 dagen van 9u tot 17u

Gevorderd
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Het besturingssysteem PSS 4000 van Pilz kan zowel 
voor veiligheids- als niet-veiligheids-PLC toepassingen 
ingezet worden. In deze training leert u het ontwerpen, 
programmeren en beheren van het besturingssysteem. 
Omdat het systeem vrij configureerbaar is, leert u de 
meest gunstige aanpak en opbouw van de software te 
kiezen. 

De training bestaat uit een aantal afzonderlijke 
modules waarbij zowel het softwarepakket PAS4000 
als de PSS 4000 hardware aan bod komen en aan 
de hand van praktijkvoorbeelden worden beoefend. 
Deze worden onderbouwd met diverse opdrachten en 
praktijkvoorbeelden.

U krijgt een inleiding in de IEC 61131-3, de internatio-
nale norm voor het programmeren van PLC’s. Hierin 
wordt toegelicht welke stappen u dient te doorlopen 
om tot een overzichtelijk, betrouwbaar en veilig pro-
gramma te komen.

De functionaliteit van het programmeerpakket voor 
de PSS 4000 (PAS 4000) wordt uitgebreid behan-
deld, inclusief de programmeertalen “Instruction List”, 
“Structured Text” en ‘LADDER-diagram”. Naast deze 
gestandaardiseerde talen maakt u kennis met de PAS 
Multi programmeeromgeving, specifiek ontwikkeld 
voor de PSS 4000.

Het opstoren van storingen is essentieel om uw 
machine snel terug operationeel te krijgen. In de 
module “Diagnose” wordt verduidelijkt welke moge-
lijkheden PAS 4000 biedt om uw programma online te 
bekijken en hoe u fouten kan opsporen en verhelpen.

U maakt eveneens kennis met PASvisu, een geïnte-
greerd supervisiepakket. Naast de PAS 4000-diag-
nose-tools, wordt eveneens toegelicht hoe u dmv 
OPC-server alle beschikbare online-data kunt uitlezen 
en integreren in uw HMI-toepassing 

Inhoud
XX Hardwareoverzicht automatiseringssysteem  

PSS 4000
XX Functionaliteit PAS 4000 software
XX Softwareontwikkeling met PAS 4000 volgens 

norm IEC 61131
XX Multi-programmeertaal binnen softwarepakket  

PAS 4000
XX Programmeertalen “Instruction List”, “Structured 

Text” en ‘LADDER-diagram”
XX Diverse praktijkvoorbeelden (noodstop, deurbe-

waking, veilige snelheidsbewaking en afschake-
ling, koppeling met veldbussystemen,  ....)

XX Gebruik van PASvisu
XX Diagnose en foutzoeken

 Doelgroep
XX Hardware engineers
XX Software engineers
XX Service technici
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis van elektrotechniek en ervaring met 
setup en onderhoud van machines met PLC-sturing is 
vereist.

Uw voordelen
XX Gestructureerd ontwerp van een 

veiligheidsprogramma
XX Praktisch schrijven van een nieuw programma 

en eenvoudig foutzoeken in bestaande 
programma’s

XX Het maximum te halen uit het PSS 4000 systeem 
en de PAS 4000 programmeeromgeving

XX PSS 4000 complete training 

2 dagen van 9u tot 17u

Gevorderd
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Het veiligheidssysteem PNOZmulti is multifunctioneel, 
vrij configureerbaar en op maat gesneden voor vele 
toepassingen in de installatie- en machinebouw. Met 
PNOZmulti bewaakt u veiligheidsfuncties zoals nood-
stop, hekbewaking, lichtschermen, tweehandenbedie-
ning en vele andere. Ook standaardbesturingstaken 
kunt u met PNOZmulti economisch oplossen. 

De veiligheidsschakeling wordt niet door bedraden, 
maar met een intuïtief te bedienen grafische configu-
ratie-tool op de PC gemaakt. De configuratie wordt op 
een USB (of chip-kaart) opgeslagen en in de PNOZ-
multi basismodule ingeladen.

Aan de hand van praktische oefeningen leert u de mul-
tifunctionaliteit van dit configureerbaar veiligheidsrelais 
optimaal te benutten. U oefent het programmeren met 
de PNOZmulti configurator. U leert configureren met 
onder andere noodstop, hekschakelaars, toerental-
bewaking en lichtschermen. Ook diagnose en fout-
melding komen uitgebreid aan bod, zodat u eventuele 
problemen snel kan aanpakken. 

Inhoud
XX Hardware van de PNOZmulti familie
XX PNOZmulti Configurator Software omgeving en 

programmaopbouw 
XX Storing en foutzoeken

 Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Automatisering-, elektrotechniek- of 

onderhoudingenieurs
XX Automatisering managers
XX Softwareprogrammeurs
XX Servicetechniekers
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis elektrotechniek

Uw voordelen
XX Snelcursus voor het praktisch gebrui-

ken en installeren van een PNOZmulti 
veiligheidssysteem.

XX Stilstanden worden tot een absoluut mini-
mum beperkt door het maximale gebruik van 
de diagnose mogelijkheden in de PNOZmulti 
configurator. 

XX PNOZmulti programming and maintenance 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Het veiligheidssysteem PNOZmulti is multifunctioneel, 
vrij configureerbaar en op maat gesneden voor vele 
toepassingen in de installatie- en machinebouw. Met 
PNOZmulti bewaakt u veiligheidsfuncties zoals nood-
stop, hekbewaking, lichtschermen, tweehandenbedie-
ning en vele andere. Ook standaardbesturingstaken 
kunt u met PNOZmulti economisch oplossen. 

De veiligheidsschakeling wordt niet door bedraden, 
maar met een intuïtief te bedienen grafische configu-
ratie-tool op de PC gemaakt. De configuratie wordt op 
een USB (of chipkaart) opgeslagen en in de PNOZmulti 
basismodule ingeladen

Aan de hand van praktische oefeningen leert u de mul-
tifunctionaliteit van dit configureerbaar veiligheidsrelais 
optimaal te benutten. U oefent het programmeren met 
de PNOZmulti configurator. U leert configureren met 
onder andere noodstop, hekschakelaars, toerental-
bewaking en lichtschermen. Ook diagnose en fout-
melding komen uitgebreid aan bod, zodat u eventuele 
problemen snel kan aanpakken.

Daarnaast worden ook de visualisatiemogelijkheden in 
detail bekeken. Voor de verschillende types PNOZmulti 
ziet u op welke manier diagnose via HMI kan worden 
gevisualiseerd. Verder worden ook de mogelijkheden 
voor het bewaken en het parametriseren van aandrij-
vingen mbv de PNOZmulti toegelicht. Tenslotte worden 
de diverse mogelijkheden voor communicatie met 
andere systemen besproken. 

Inhoud
XX Hardware van de PNOZmulti familie.
XX PNOZmulti Configurator Software omgeving en 

programmaopbouw 
XX Veldbus communicatie
XX Storing en foutzoeken
XX Visualisatie met PNOZmulti
XX Bewaken van aandrijvingen

 Doelgroep
XX Machineontwerpers
XX Automatisering-, elektrotechniek- of 

onderhoudingenieurs
XX Automatisering managers
XX Softwareprogrammeurs
XX Servicetechniekers
XX Projectleiders

Voorkennis
Basiskennis elektrotechniek

Uw voordelen
Optimaal gebruik van het PNOZmulti systeem in 
combinatie met de andere standaardsturingen van de 
machine.

XX PNOZmulti complete training 

2 dagen van 9u tot 17u

Gevorderd
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Alle actuele data vindt u steeds op www.pilz.be.  Deze opleiding is ook mogelijk op locatie en op maat.

Doelstelling
Pilz heeft veel kennis en praktische ervaring op het 
gebied van aandrijftechniek onder de noemer ‘PMC’ 
(Pilz Motion Control). PMC biedt een totaaloplossing 
voor de automatisering van uw machine. De cursus 
‘Motion en veiligheid’ gaat in op aandrijftechniek en 
componenten. Van besturingssystemen en servover-
sterkers tot en met de servomotoren voor de aandrij-
ving en ‘Safe Motion’. Thema’s als machinerichtlijn en 
CE markering gaan hand in hand met een functioneel 
ontwerp van uw motion-applicatie. 

Gedurende deze opleiding leert u de juiste Pilz Motion 
Producten selecteren en programmeren. Verder wordt 
u wegwijs gemaakt in de verschillende veiligheidsfunc-
ties die Pilz Motion Control biedt. 

Inhoud
XX Inleiding motion: techniek en begrippen
XX Motion componenten en systemen: servorege-

laars, motion controllers en servomotoren
XX Inleiding programmeren met Codesys (IEC 

61131)
XX Motion feedbacksystemen

 Doelgroep
XX Hard- en software ingenieurs betrokken bij 

machinebouw en –besturing
XX Projectingenieurs in productieomgevingen

Voorkennis
Basiskennis machineveiligheid, aandrijftechniek en 
procesautomatisering.

Uw voordelen
XX Elementaire Motion Control systemen kunnen 

beschrijven
XX Toepassing van Codesys voor motion-applicaties

XX Kennis van de uitgangspunten wet- en regelge-
ving rondom machineveiligheid

XX Correct gebruik van veilige bussystemen

XX PMC training : motion & safety 

1 dag van 9u tot 17u

Gevorderd
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Inschrijven
U kunt zich op diverse wijzen inschrijven of aanmelden 
bij onze afdeling trainingen. 

XX website: www.pilz.be 
Scan de code om meteen 
naar  de sectie ‘trainingen’ te 
gaan.  
Klik op de cursustitel van uw keuze en selecteer 
de gewenste datum. 

XX e-mail: training@pilz.be 
Stuur een e-mail naar training@pilz.be met dui-
delijke vermelding van de cursustitel en -datum, 
-locatie en naam van de deelnemer.

XX via uw Pilz contactpersoon 
Contacteer uw Pilz sales engineer voor meer 
informatie over de cursusmogelijkheden Ook 
voor het organiseren van een incompany cursus 
op maat kan u bij uw Pilz sales engineer terecht.

Omdat het aantal deelnemers begrensd is, zullen 
alle inschrijvingen in volgorde van ontvangst worden 
behandeld. Wij verzoeken u uw inschrijving uiterlijk 
14 dagen voor de aanvangsdatum van de cursus 
te versturen. U ontvangt een bevestiging van uw 
inschrijving en een routebeschrijving. Uw inschrijving 
is tevens uw bevestiging dat u akkoord gaat met onze 
voorwaarden.

Tot 10 dagen voor aanvang van uw training is het voor 
u mogelijk om schriftelijk af te zeggen zonder dat hier 
voor u kosten aan verbonden zijn. Na deze termijn 
zullen 80% van de trainingskosten in rekening worden 
gebracht als u ons op de hoogte brengt. Bij afwezig-

heid zonder bericht wordt 100% in rekening gebracht. 
Indien men vervangen wordt, kan de vervanger op de 
trainingsdag bekend worden gemaakt.

Overmacht
Pilz België behoudt zich het recht voor trainingen, 
cursussen, workshops, seminars e.d. bij uitval van 
een docent of op grond van onvoldoende inschrijvin-
gen te annuleren, naar een later geplande datum te 
verschuiven of een passend alternatief aan te bieden. 
Eventueel hieruit voortvloeiende schade kan niet op 
Pilz worden verhaald.

Pilz België kan niet verantwoordelijk gehouden worden 
voor onverhoopte fouten in technische informatie die in 
de diverse opleidingsvormen schriftelijk of mondeling 
overgedragen worden. Schade of gevolgschade als 
gevolg hiervan zal dan ook niet worden geaccepteerd.

Verplichtingen van Pilz België
Door uw aanmelding en deelname verplicht Pilz België 
zich u op een zo goed mogelijke wijze te doceren en 
alle informatie te verschaffen die nodig is voor eventu-
ele voorbereidingen.

U zult na afloop van de opleiding een certificaat ont-
vangen. Bij open dagopleidingen georganiseerd door 
Pilz België in zijn eigen locatie of die van zijn partners 
wordt tevens een lunchmaaltijd voorzien. 

Factuur
De factuur wordt u automatisch toegezonden een 
week voor de cursusdatum. De betalingstermijn is 14 
dagen netto.

XX Inschrijven en voorwaarden
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Uw partner voor  
praktijkgerichte opleidingen

Pilz kantoren in België

•   Pilz Belgium Gent
Bijenstraat 4  
9051 Sint-Denijs-Westrem 
Tel:  +32 9 321 75 70 
E-mail : training@pilz.be

25 Rue Jean Sonet, boîte 4 
5032 Gembloux  
Tel: +32 81 71 34 40 
E-mail: training@pilz.be

•   Pilz Belgium Namur
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