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Mensagem jornalística

O CMSE® - Certified Machinery Safety Experts -
estabelece normas para qualificação
internacional certificada na área de segurança de
máquinas – 1000. Especialista certificado em
segurança de máquinas

Ostfildern, 20.05.2015 -

  

Em conjunto com o TÜV NORD, a Pilz 2013 criou o programa de

treinamento internacional CMSE® – Certified Machinery Safety

Expert. Este programa de treinamento aplica, agora em 22 países

no mundo, um amplo conhecimento em torno do ciclo de vida útil da

máquina. Na Austrália, o milésimo participante obteve sua

certificação. Não menos importante, a CMSE® tornou-se assim um

padrão de formação certificada internacionalmente em segurança

das máquinas.

 

Com CMSE®, a Pilz dá a resposta aos grandes desafios no campo

da segurança das máquinas: Tanto em relação a normas quanto a

termos técnicos, a complexidade da construção, manutenção e

operação de máquinas ou equipamentos tem aumentado

drasticamente, e isto, em todo o mundo.

Em Sydney, na Austrália, o milésimo participante, que cursou e

posteriormente fez uma prova para CMSE® - Certified Machinery

Safety Expert - foi aprovado. Rod Burton, engenheiro eletrônico da

Machinery Automation & Robotics, integrador de soluções

automatizadas de robótica, orgulhava-se de possuir o milésimo

certificado em mãos. "A qualificação como CMSE me atraía muito.
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Agora posso assessorar, treinar e conduzir engenheiros em nossa

companhia sobre o assunto de segurança das máquinas - desde a

concepção, passando pela integração até a validação", relata o

CMSE ® recém-formado.

CMSE ® é certificada internacionalmente

A qualificação CMSE ® é uma ótima maneira de se destacar na

área de segurança das máquinas", disse Scott Moffat, CEO da Pilz

Austrália e Nova Zelândia.

A qualificação aborda questões técnicas complexas e transmite

conteúdos necessários sobre o ciclo de vida útil completo de uma

máquina - desde a legislação e o universo de normas sobre a

avaliação de riscos, à aplicação de princípios funcionais de

segurança. A regulamentação mundial em torno da saúde e

segurança no trabalho também estão em foco. O treinamento, em

particular para projetistas, engenheiros de projeto, segurança e

desenvolvimento no campo da tecnologia de automação, bem como

a manutenção, leva quatro dias e forma os participantes em

especialistas de segurança de máquinas, certificados e

internacionalmente reconhecidos.

CMSE® fecha lacuna na formação

Com a qualificação, a Pilz e o TÜV Nord fecham uma lacuna na

formação em engenharia mecânica ou engenharia elétrica. O tema

da segurança e saúde é no geral empregado de forma curta durante

o treinamento e os engenheiros normalmente podem adquirir os

conhecimentos necessários apenas através de suas próprias

experiências na prática. No geral, os participantes vêm das áreas

de planejamento técnico, manutenção e reparação. Eles tem

contato direto com usuários finais ou integradores de sistemas nas

indústrias de manufatura, indústria alimentícia ou - especialmente

Página 2 de 5



aqui na Austrália - na mineração", informa Moffat.

Vantagens para os participantes e empresas

Os participantes que passarem no exame e recebem o certificado

TÜV Nord, como o CMSE®, serão reconhecidos mundialmente

como um especialista na área de segurança das máquinas.

Isso irá beneficiar não só os participantes, mas também as

empresas: Estas recebem colaboradores com qualificação técnica

para uma implementação corporativa de segurança. Além disso, os

especialistas em segurança de máquina são capazes de

implementar soluções de segurança sob medida e podem passar

seus conhecimentos no local para outros colaboradores. Por fim, as

empresas recebem a garantia de que a operação, máquinas ou

serviços cumpram os requisitos legais.

Os interessados podem obter todas as informações sobre o

programa, conteúdos e datas em diferentes países em

www.cmse.com.
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 Contato

  Martin Kurth

  Imprensa corporativa e especializada

  Alemanha

  Telefone: +49 711 3409-158

  E-mail: m.kurth@pilz.de

  Sabine Karrer

  Imprensa especializada

  Alemanha

  Telefone: +49 711 3409-7009

  E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

  Stephan Marban

  Relações públicas

  Áustria

  Telefone: +43 1 7986263-13

  E-mail: s.marban@pilz.at

  Manuela Bernasconi

  Relações públicas

  Suíça

  Telefone: +41 62 88979-33

  E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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Você pode encontrar textos e imagens em www.pilz.com também

para download. Para ir diretamente às páginas da internet

relevantes no centro de imprensa, insira o seguinte código da Web

na busca da página inicial.: 84047

A Pilz nas redes sociais

Em nossos canais nas mídias sociais, fornecemos a você

informações gerais sobre a empresa e as pessoas da Pilz e

informamos sobre acontecimentos atuais na área da Tecnologia de

Automação.

https://www.facebook.com/pilzdobrasil/?ref=ts&fref=ts

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contato para jornalistas

Gabriela Santos

Contato da imprensa

+ 55 11 4942-7040

g.santos@pilz.com.br
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