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Lehdistöviesti

CMSE® – Certified Machinery Safety Experts –
asettaa standardit sertifioidulle, kansainväliselle
pätevyydelle koneturvallisuuden alalla – 1.000.
koneturvallisuusasiantuntija sertifioitu

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

Pilz on kehitti vuonna 2013 yhdessä TÜV Nordin kanssa

kansainvälisen CMSE®-koulutusohjelman - Certified Machinery

Safety Expert. Koulutusohjelma levittää maailmanlaajuisesti 22

maassa kattavaa tietoa koneen elinkaaren ajalta. Australiassa

sertifiointiin 1.000 asiantuntija. CMSE®:stä on tullut kansainvälisesti

sertifioidun koneturvallisuusjatkokoulutuksen standardi.

 

CMSE®-koulutuksella Pilz antaa eväät vastata koneturvallisuuden

suuriin vaatimuksiin: Koneiden ja laitosten rakenteiden, huollon ja

käytön monimutkaisuus on kasvanut sekä direktiivien että tekniikan

näkökulmasta.

Sydneyssä, Australiassa, valmistui tuhannes CMSE®-asiantuntija

(Certified Machinery Safety Expert). Machinery Automation &

Robotics -yhtiössä automatisoitujen robottiratkaisujen

järjestelmäintegraattorina toimiva sähköinsinööri Rod Burton otti

ylpeänä vastaan 1000. sertifikaatin. "CMSE-pätevyys oli erittäin

houkutteleva. Nyt voin neuvoa, kouluttaa ja johtaa yrityksemme

insinöörejä koneturvallisuuteen liittyvissä asioissa: suunnittelusta

integraatioon ja validointiin", tuore CMSE®-asiantuntija kertoo.

CMSE®:lle kansainvälinen sertifiointi
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"CMSE®-sertifiointi todistaa erinomaisesti pätevyyden

koneturvallisuuden alalla“, Scott Moffat, Pilz Australian ja Uuden-

Seelannin toimitusjohtaja kertoo.

Koulutus tarttuu monimutkaisiin teknisiin ongelmiin ja antaa

tarvittavat tiedot koneen koko elinkaaren ajalta – lainsäädännöstä

standardeihin ja riskiarvioinnista toiminnallisen turvallisuuden

periaatteiden käyttöön. Painopisteenä ovat myös maailmanlaajuiset

työturvallisuus- ja terveydensuojeluun liittyvät määräykset.

Automaatiotekniikan ja kunnossapidon suunnittelijoille, projekti-,

turvallisuus- ja kehitysinsinööreille suunnattu koulutus kestää neljä

päivää ja kouluttaa osallistujat sertifioiduiksi ja kansainvälisesti

tunnustetuiksi koneturvallisuusasiantuntijoiksi.

CMSE® täyttää aukon koulutuksessa

Sertifioinnilla Pilz ja TÜV NORD täyttävät aukon

koneenrakennuksen ja sähkötekniikan koulutuksessa. Työsuojelua

käsitellään koulutuksessa parhaimmillaankin vain lyhyesti, insinöörit

joutuvat usein hankkimaan tarvittavan tiedon omien käytännön

kokemustensa perusteella. "Kurssilaiset tulevat usein teknisen

suunnittelun tai huollon ja kunnossapidon alalta. He ovat

loppukäyttäjiä tai järjestelmäintegraattoreita tuotantoalalla,

elintarviketeollisuudessa tai erityisesti täällä Itävallassa

vuoriteollisuudessa”, Moffat toteaa.

Kurssilaiset ja yrityksen hyötyvät

Kurssilaiset, jotka läpäisevät kokeen ja saavat TÜV Nord -

sertifikaatin CMSE®-asiantuntijoina, tunnustetaan

maailmanlaajuisesti koneturvallisuuden asiantuntijoiksi.

Siten siitä hyötyvät osallistujien lisäksi myös yritykset: He saavat

ammatillisesti päteviä työntekijöitä turvallisuuden yhtiönlaajuiselle

toteutukselle. Lisäksi koneturvallisuusasiantuntijat voivat toteuttaa
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räätälöityjä turvallisuusratkaisuja ja voivat jakaa tietoa yhtiön sisällä

muille työntekijöille. Yhtiöt voivat olla varmoja, että yritys, koneet ja

suoritukset ovat määräysten mukaisia.

Kaikki tiedot kursseista ml. sisältö ja aikataulut löytyvät osoitteessa

www.cmse.com.
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 Yhteystiedot

  Martin Kurth

  Yritys- ja ammattilehdistö

  Saksa

  Puhelin: +49 711 3409-158

  Sähköposti: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Ammattilehdistö

  Saksa

  Puhelin: +49 711 3409-7009

  Sähköposti: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Lehdistösuhteet

  Itävalta

  Puhelin: +43 1 7986263-13

  Sähköposti: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Lehdistösuhteet

  Sveitsi

  Puhelin: +41 62 88979-33

  Sähköposti: m.bernasconi@pilz.ch

 

Sivu 4 / 5



Tekstit ja kuvat voi myös ladata osoitteesta www.pilz.com. Voit

siirtyä suoraan asianomaiseen lehdistökeskukseen kirjoittamalla

seuraava web-koodi hakukenttään.: 84047

Pilz sosiaalisessa mediassa

Kerromme some-kanavillamme taustatietoa Pilz-yrityksestä ja

ihmisistä ja raportoimme automaatioteknologian uusimmista

kehitysvaiheista.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

http://www.youtube.com/pilzFI

https://plus.google.com/109205407130365500237/about

https://www.linkedin.com/company/pilz

Yhteyshenkilö toimittajille

Lehdistön yhteyshenkilö
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