
SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ,
WORKSHOPY 2020

Pilz Czech s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, tel.: +420 222 135 353, e-mail: info@pilz.cz, objednavky@pilz.cz, www.pilz.cz

Cílem semináře je poskytnout základní informace v oblasti bezpečnosti strojních 
zařízení, včetně příslušných norem a zákonných požadavků. Definovat rozsah odpovědnosti  
a představit základní možnosti zabezpečení strojních zařízení.

• Směrnice Evropského parlamentu a rady 2006/42/ES – rozsah působnosti směrnice, proces uvádění strojního  
zařízení/neúplného strojního zařízení na trh nebo do provozu – přehled základních požadavků

•  Harmonizované normy – rozdělení, základní normy pro bezpečnost strojních zařízení
•  Představení normy ČSN EN ISO 12100 – posouzení rizik a principy snižování rizik
•  Techniky zabezpečení strojního zařízení a bezpečnostní komponenty
•  Představení normy ČSN EN ISO 13849-1 – všeobecné zásady pro konstrukci bezpečnostní části řídicích systémů
•  Ukázka bezpečnostního konceptu pro strojní zařízení

Cena na osobu: 1 450 Kč
BEZPEČNOST STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ
Zaměření:

Obsah:

30. 01.,  29. 04.,  03. 09.,  05. 11.

Cílem školení je seznámit účastníky se základními požadavky na bezpečnost 
robotických pracovišť. Zaměření je především na nebezpečí spojená s provozem robotických  
systémů, jelikož jsou obvykle rozdílná od rizik u běžných strojních zařízení. Bezpečnostní aspekty  
s ohledem na vyšší efektivitu zařízení a jeho produktivitu. Seznámíte se s příklady typických opatření pro snížení rizik.

•  Praktická aplikace normy ČSN EN ISO 10218-1 a 10218-2
• Normy vztahující se k bezpečnosti provozu robotické buňky
• Principy ochranných opatření a bezpečnostní technologie
• Vyhledávání nebezpečí a rizik v robotických buňkách

• Bezpečný vstup do robotické buňky
• Řízení nebezpečných energií v robotické buňce
• Typická opatření ke snížení rizik

BEZPEČNOST ROBOTICKÝCH PRACOVIŠŤ
Zaměření:

Obsah:

27. 02.,  28. 05.,  10. 09.,  26. 11.
Cena na osobu: 2 350 Kč

Cílem workshopu je praktická zkušenost s vytvořením posouzení rizik dle požadavků 
normy ČSN EN ISO 12100. Posouzení rizik je prvním krokem k zajištění bezpečnosti strojního zařízení a shody s požadavky 
příslušných směrnic a zákonů. Jedná se o praktické ukázky používání metod hodnocení rizik – pravděpodobnost výskytu 
nebezpečné události, četnost nebo doba vystavení nebezpečí, stupeň možného poranění a počet osob v ohrožení. Určení 
možných nápravných opatření a odhad zbytkového rizika.

•  Legislativa a normy ve vztahu k posouzení rizik
• Postup identifikace nebezpečí
• Postupy snižování rizika v závislosti na životní fázi stroje
• Definice nápravných opatření

• Snížení rizika a zbytkové riziko
• Praktické cvičení posouzení rizik číselnou metodou 

(HRN) na připraveném modelu strojního zařízení 
s následným návrhem bezpečnostních opatření

POSOUZENÍ RIZIK STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ V PRAXI
Zaměření:

Obsah:

06. 02.,  30. 04.,  30. 07.,  22. 10.
Cena na osobu: 2 350 Kč

Cílem školení je seznámit účastníky se základními požadavky na bezpečnost 
kolaborativních robotických (HRC) aplikací. Školení poskytuje příklady typických opatření  
pro snížení rizik a zajištění požadavků technické specifikace ISO/TS 15066.

• Úvod pro HRC aplikace – vysvětlení základních pojmů, přehled aplikovatelných norem a technických specifikací pro HRC
• Popis čtyř metod pro zajištění interakce mezi člověkem a robotem podle ISO/TS 15066 
• Bezpečnostní opatření pro jednotlivé metody zajištění interakce mezi člověkem a robotem
• Úvod do posouzení rizik a snížení rizik HRC aplikací dle požadavků příslušných norem a technických specifikací
• Validace HRC aplikace – ověření, kontrola bezpečnosti, identifikace a vyhodnocení kolizních bodů  

(měření sil a tlaků dle ISO/TS 15066)

KOLABORATIVNÍ ROBOTIKA – HRC
Zaměření:

Obsah:

05. 03.,  29. 07.,  21. 10.
Cena na osobu: 2 350 Kč
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Cílem workshopu je seznámit účastníky s požadavky a aplikacemi programovatelných 
bezpečnostních systémů PNOZ multi a multi 2 v souvislosti s bezpečností strojních zařízení.  
Školení pokrývá nejen legislativní požadavky, ale i příklady praktického použití a implementace.

•  Základy legislativy – ČSN EN ISO 13849-1
• Příčiny chyb v zapojení, principy jejich předcházení
• Typy a popis jednotek řady PNOZ Multi

• SOFTWARE PNOZ multi configurator, detailní popis  
funkčních modulů

• Práce s jednotkou PNOZ multi, praktické příklady

BEZPEČNOSTNÍ SYSTÉM PNOZ MULTI
Zaměření:

Obsah:

11. 02.,  12. 05.,  02. 09.,  03. 11.
Cena na osobu: 3 450 Kč

Pilz Czech s.r.o., Zelený pruh 95/97, 140 00 Praha 4, tel.: +420 222 135 353, e-mail: info@pilz.cz, objednavky@pilz.cz, www.pilz.cz

Školení probíhají v prostorách sídla firmy PILZ v čase 9:00 až 16:30. Ceny jsou uváděny za osobu, bez DPH, včetně občerstvení.  
Na vyžádání pro Vás připravíme i školení na problematiku, kterou konkrétně potřebujete aktuálně řešit. Tato školení mohou probíhat u nás, 
nebo ve Vašem provozu. U Vás může probíhat i většina školení výše vypsaných.

STORNO PODMÍNKY: Pokud se přihlášený nemůže semináře zúčastnit, může za sebe zajistit náhradníka. V případě zrušení účasti  
na školení v době:   • 14 – 8 dnů před konáním seminářem Vám bude účtován storno poplatek ve výši 40 % z ceny školení. 

• 07 – 0 dnů před konáním semináře, nebo při neúčasti Vám bude vystavena faktura ve výši 100 % z ceny školení.
Storna přijímáme pouze písemně na objednavky@pilz.cz. V případě nedostatečného počtu účastníků si vyhrazujeme právo školení 
zrušit, navrhneme náhradní řešení, nejpozději však 14 dnů před vypsaným termínem.

ORGANIZAČNÍ INFORMACE

Cílem školení je poskytnutí základních informací o procesu označení CE strojních 
zařízení podle směrnice 2006/42/ES. Současně se jedná o přípravné (nepovinné) školení pro 2denní školící program 
„Certifikovaný expert v označení CE (CECE – Certified Expert in CE Marking)“, který je zakončen certifikovanou zkouškou.

• Přehled o evropských směrnicích, vztahujících se na strojní zařízení 
 – úvodu k zákonnému rámci v EU 
 – určení směrnic a nařízení vztahujících se k označení CE 
 – úvodu pro hlavní směrnice týkající se pracovního prostoru a výrobků

• Role výrobců strojních zařízení, dovozců, konstruktérů atd., vzhledem k označení CE
• Základní aspekty postupu označení strojních zařízení označením CE podle šestikrokové metody  

(od určení aplikovatelné legislativy až po umístění označení CE)
• Základní znalosti o strategii posouzení rizik a snížení rizik v souvislosti s označením CE strojního zařízení
• Základní informace o normách, jejich rozdělení a použití harmonizovaných norem při procesu označení CE

ZÁKLADY OZNAČENÍ CE
Zaměření:

Obsah:

02. 04.,  22. 09.

Dvoudenní školení, jehož cílem je podrobné objasnění požadavků a povinností 
spojených s procesem CE označení strojních zařízení podle směrnice o strojních zařízeních 2006/42/ES.  
Školení je zakončeno testem, po jehož úspěšném splnění posluchač obdrží oficiální TÜV certifikát  
(Certified Expert in CE Marking) prokazující požadované znalosti v procesu označení CE strojních zařízení.

• Definování osob, které mají odpovědnost za označení CE
•  Podrobné informace o legislativních povinnostech a požadavcích nezbytných pro vydání označení CE strojního zařízení
• Postup procesu šestikrokové metody označení CE pro jednotlivá strojní zařízení a neúplná strojní zařízení 

prostřednictvím interaktivních workshopů v průběhu obou dnů školení
• Detailní informace o jednotlivých krocích procesu označení CE od fáze konstrukce až po upevnění štítku s označením CE
• Školení také zahrnuje zvláštní případy označení CE – označení souboru strojních zařízení a označení v případě 

provedených modifikací na strojním zařízení

CECE – CERTIFIKOVANÝ EXPERT V OZNAČENÍ CE
Zaměření:

Obsah:

21.–22. 04.,  23.–24. 06.,  10.–11. 11.

PŘIHLASTE SE NA ŠKOLENÍ: objednavky@pilz.cz

PILZ software PAScal počítá a ověřuje hlavní bezpečnostní parametry pro 
bezpečnostní funkce závodu a strojních zařízení. Úroveň vlastností (PL) a úroveň integrity  
bezpečnosti (SIL) na základě grafického znázornění. Výsledek je porovnáván s požadovanými vlastnostmi bezpečnostní funkce. 
Tento PILZ nástroj Vám podstatně usnadní systematické ověření shody s požadavky norem bez nutnosti studovat a vytvářet 
složité matematické vzorce a výpočty.

•  Principy a terminologie funkční bezpečnosti
• Základní přehled funkční bezpečnosti dle normy  

ČSN EN ISO 13849-1 a ČSN EN 62061

• Různé příklady výpočtů s použitím PAScal Safety 
Calculator softwaru

• Individuální dotazy

KALKULACE PL A SIL S POUŽITÍM PASCAL SOFTWARU V PRAXI
Zaměření:

Obsah:

07. 04.,  08. 09.
Cena na osobu: 1 500 Kč

Cena na osobu: 8 500 Kč

Cena na osobu: 27 500 Kč

NOVÉ


