RAGNAR STÅLSKOG AB

Grundkurs
”Återkommande kontroll”
av jordningsutrustning
Kursdatum: ……………… (1-dag)

Kursens syfte:
Elsäkerhetsutrustning måste hållas i bra skick för att produkternas
skyddsverkan inte skall försämras. Kursen ger deltagarna en ökad
förståelse av vikten att använda godkända och kontrollerade verktyg.
Den ger också kunskap om varför okulärbesiktning före användning skall
göras och vad som skall kontrolleras. Vidare visas hur återkommande
kontroller av jordningsutrustning såsom jordningsdon, manöver- och
isolerstänger samt spänningsprovare bör utföras och vilka åtgärder som
bör vidtagas. Samtidigt ges även tillfälle att träffa kollegor och få
möjlighet att diskutera gemensamma frågor, problem och lösningar.

Kursinnehåll:
Kursen innehåller föreläsningsavsnitt varvade med demonstrationer,
praktiska övningar och diskussioner.
- Gällande lagar och förordningar, tekniska krav, normer
- Verktygens uppbyggnad
- Behovet av återkommande kontroll
- Bedömning, åtgärder, provning
- Demonstrationer och praktiska övningar

Deltagare:
Kursen vänder sig till all personal som någon gång använder denna typ av
verktyg i sitt arbete samt till projektledare, arbetsledare och
inköpare. Kursen vänder sig även till kontrollanter/besiktningsmän med
ansvar för återkommande periodisk kontroll av jordningsutrustning.
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RAGNAR STÅLSKOG AB
Grundkurs ”Återkommande kontroll av jordningsutrustning”
Kursprogram
09.00 - 09.20
09.20 - 09.45
09.45 - 10.30
10.40 - 11.20
11.20 - 11.30
11.30 - 12.30
12.30 - 15.15
15.15 - 16.00

Samling med kaffe och smörgås
Presentation
Allmän genomgång av lagar, förordningar och normer
Dimensionering, räkneexempel
Genomgång av verktygens uppbyggnad samt handhavande
Märkningar samt krav på märkning, besiktningsmärke
Besiktningsmärke
Lunch
Kontroller vid besiktning av utrustningen, teori + praktik
Bedömning, åtgärder, provning, kontrollutrustning, kontrollintervall mm.
Avslutande diskussion, kaffe

Plats

Anmälan

Ragnar Stålskog AB, Instrumentvägen 6, Upplands Väsby.

Anmälan görs på www.stalskog.se eller genom att
skicka in nedanstående talong. Du är även välkommen
att ringa in din kursanmälan till Lotta Nerelius 08-506
531 92.

Kursavgift
5.400 kr per person inkl dokumentation, kaffe och lunch.
Min. antal deltagare för genomförande 8 st.
Pris vid samtidigt deltagande i Grundkurs samt Fortsättn.kurs: 9.900 kr

Aktuella kursdatum: se www.stalskog.se

Betalningsvillkor
30 dagar netto efter genomförd kurs.

Dokumentation

Avbokning

Erhålles i samband med kursstart.

Vid återbud 3-1 vecka före kursstart debiteras halva
kursavgiften.
Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart debiteras
hela avgiften.
Kursanmälan kan överlåtas till person inom Ert företag.

Intyg
Intyg erhålles som bekräftelse på genomgången kurs.

För ytterligare information
Lotta Nerelius 08-506 531 92.

ANMÄLNINGSTALONG
Postas till: Ragnar Stålskog AB, Box 701, 194 27 UPPLANDS VÄSBY eller e-post: lotta.nerelius@stalskog.se
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