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CMSE® sertifikalı, uluslararası makine emniyeti
sertifikalandırma için standartları belirler 1,000
CMSE® - Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanları–
Pilz destekli

, 20.05.2015 -

  

2013 yılında Pilz CMSE® -Sertifikalı Makine Emniyeti Uzmanı

uluslararası sertifikalandırmasını geliştirmek için TÜV NORD ile

çalıştı. Bu sertifikalandırma programı dünya çapında 22 ülkede

makinelerin yaşam döngüsü hakkında kapsamlı bilgiler öğretmekte.

Avustralya'da şu anda 1000. temsilci sertifika aldı. Bu, CMSE®'nin

makine emniyetinde sertifikalı eğitim için uluslararası bir standart

haline gelmesinin nedenlerinden sadece bir tanesi.

 

Pilz ve TÜV Nord, CMSE ile makine emniyetinin ortaya koyduğu

büyük sorunlara yanıt veriyor: hem standart durum açısından hem

de teknik bakış açısından. Tesis ve makinelerin tasarımı, bakımı ve

çalıştırılmasının zorluğu dünya çapında önemli ölçüde arttı.

Avustralya Sydney'de bininci temsilci CMSE® - Sertifikalı Emniyet

Uzmanı- olmak için son sınavı verdi. Otomatik robotlu çözümler için

bir sistem entegratörü olan Machinery Automation & Robotics'ten

elektrik mühendisi Rod Burton 1000. sertifikayı eline gururla aldı.

"CMSE olmayı çok istiyordum. Artık emniyet entegrasyonu, emniyet

sistemi uygulaması ve doğrulamasıyla mühendis ekibimize daha iyi

şekilde yol göstereceğim, eğitim vereceğim ve rehberlik edeceğim,"

diyor uzman.

"CMSE® makine emniyeti yeterliliğini benzersiz bir şekilde
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göstermek için harika bir yöntem," diyor Pilz Avustralya ve Yeni

Zelanda Genel Müdürü Scott Moffat.

CMSE® uluslararası sertifikalı

Sertifikalandırma karmaşık teknik sorunlarla ilgilenir, bir makinenin

genel yaşam döngüsü hakkında gerekli bilgiyi aktarır -mevzuat,

standartlar ve risk değerlendirmeden fonksiyonel emniyet

prensiplerinin uygulanmasına kadar. Aynı zamanda meslek sağlığı

ve emniyeti için dünya çapındaki düzenlemelere odaklanır. Eğitim

özellikle tasarım, proje, emniyet ve otomasyon teknolojisi ve bakımı

alanlarından geliştirme mühendislerine bağlıdır. Dört gün sürer ve

temsilcileri sertifikalı, uluslararası çapta tanınan makine emniyeti

uzmanları olmaları için eğitir.

CMSE® bir eğitim boşluğunu doldurur

Bu sertifikalandırma ile Pilz ve TÜV NORD mekanik veya elektrik

mühendisliğindeki bir eğitim boşluğunu doldurmaktadır. İş emniyeti

meselesi genellikle eğitim sırasında kısaca anlatılır; çoğunlukla

mühendisler kendi pratik deneyimleri ile sadece gerekli bilgileri

edinirler.

"CMSE katılımcılarının genellikle bir mühendislik ya da bakım

geçmişleri olduğunu veya Son Tüketici ya da Sistem Entegratörleri

olduklarını görüyoruz. Katılımcılarımızın çoğu üretim, yiyecek ve

içecek veya madencilik sektörlerinden geliyorlar," diyor Scott Moffat.

Temsilciler ve şirketler fayda sağlıyor

Sınavı başarıyla geçen ve CMSE® olarak TÜV Nord sertifikası alan

temsilciler tüm dünyada makine emniyet uzmanı olarak

tanınmaktadır. Bundan fayda sağlayan yalnızca temsilciler değil,

aynı zamanda şirketlerdir: şirkette emniyeti sağlayacak teknik

açıdan kalifiye personel kazanırlar. Makine emniyet uzmanları aynı
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zamanda özel yapım emniyet çözümlerini uygulayıp bilgi

birikimlerini sahada diğer personelle de paylaşabilirler. Sonuç olarak

şirketler operasyonlarının, makinelerinin veya hizmetlerinin yasal

şartnamelere uygun olduğunu bilerek güvende olurlar.

Farklı ülkelerden program, içerik ve tarihlerle ilgilenenler tüm

bilgilere http://www.cmse.com adresinden ulaşabilirler.

 

 

Bayiler için irtibat bilgileri:

Avustralya:

 Don Gherashe

 Telefon: +61 3 95446300

 E-Posta: safety@pilz.com.au

İngiltere:

 Natasha Sephton-Pike

 Telefon: +44 1536 460766

 E-Posta: marketing@pilz.co.uk

Hindistan:

 Shivani Handoo

 Telefon: +91 20 24213994/95

 E-Posta s.handoo@pilz.in

İrlanda:

 Yvonne McNamara

 Telefon: +353 21 4346535

 E-Posta: y.mcnamara@pilz.ie

ABD ve Kanada:
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 Felicia Caponi

 Telefon: +1 734 354-0211

 E-Posta: f.caponi@pilzusa.com

Pilz Group için irtibat:

Martin Kurth

Kurumsal ve Teknik Konularda Basın Sorumlusu

Almanya

Telefon: +49 711 3409-158

E-Posta: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Teknik Basın

Almanya

Telefon: +49 711 3409-7009

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

 

 

You can find texts and images at <a

href="http://www.pilz.com">www.pilz.com</a> also for downloading.

To go directly to the relevant internet pages in the press centre,

enter the following <strong>Web code</strong> in the search of the

home page.: 84047
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Sosyal aðlarda Pilz

Sosyal medya kannalarýmýzda sizlere þirketimiz ve Pilz çalýþanlarý

hakkýnda bilgiler veriyor ve otomasyon teknolojisindeki güncel

geliþmeleri rapor ediyoruz.

https://www.facebook.com/pilzturkiye/

https://twitter.com/pilzturkiye

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

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-t%C3%BCrkiye/

Gazeteciler için irtibat

Basın İletişim
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