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Kontroll före idrifttagning
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Anmälan

16 maj 2018 hos Teknikföretagen,
Storgatan 5, Stockholm.
Dag 1: 08.30-16.00

Anmäl dig via e-post till Heléne Schultz,
Servicesektionen, helene.schultz@tebab.com
senast den 13 april med deltagarinformation
samt fakturauppgifter. Meddela om du har
speciella önskemål (kost mm.)

Avgift

Mätinstrument

Tid och plats

Servicesektionen c/o TEBAB. BOX 5510,
114 85 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 5
Tel: 08-782 08 50 - servicesektionen@tebab.com
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Praktisk information
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Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation/utbyte av pumpar i fastigheter och
industrier. Efter varje elarbete t.ex. installation, inkoppling eller utbyte av en pump, skall alltid
Kontroll före idrifttagning utföras innan spänningen slås på. Denna kurs behandlar de föreskrifter
som gäller för detta samt DEL 6 ur SS 436 40 00 som beskriver hur kontrollen skall utföras samt
praktiska övningar på särskilt framtagna övningstavlor.
Kursen innehåller också en del om Elarbetsreglerna enl. ELSÄK-FS 2006:1 och SS-EN 50110-1.

2 900 kronor (medlem)
3 625 kronor (icke medlem)
Priset är exkl. moms. Måltider samt
dokumentation ingår.
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande
debiteras full avgift. Vi förbehåller oss rätten att
ställa in kursen på grund av för få deltagare.

Se vidare information om mätinstrument på
baksidan.

Information
Kontakta:
Telefon:
E-post:
Hemsida:

Heléne Schultz, Servicesektionen
08-782 08 23
helene.schultz@tebab.com
www.servicesektionen.se

Program - 16 maj
08 00 - 08 30			

Kaffe och smörgås

08 30 - 10 00			
Föreskriftskrav ang. KFI
				KFI enl. SS 436 40 00 DEL 6
			
10.00 – 10.20		
Fika
10.20 – 11.00		

Elarbetsregler enl. ELSÄK- FS 2006:1 och SS- EN 50110 -1

11.00 – 12.00		

Grupp 1: Praktiska övningar KFI

				

Grupp 2: Övningsuppgifter KFI + elarbetsregler

12.00 – 12.45		

Lunch

12.45 – 13.15		

Forts. övningar från fm.

13.15 – 14.45		

Grupp 1: Övningsuppgifter KFI + elarbetsregler

				

Grupp 2: Praktiska övningar KFI

14.45 – 15.00		

Fika

15.00 – 16.00		
Genomgång av svaren på övningarna och övningsuppgifterna.
				
Diskussioner ang. praktiska genomförandet av KFI i verkligheten samt
				kravet på dokumentation
			
Mätinstrument
Varje installatör, reparatör, servicetekniker etc. som gör in- och urkopplingar, motorbyten etc. måste på
något sätt ha tillgång till de instrument som krävs för att kunna göra relevanta provningar/mätningar. Dessa
instrument skall vara godkända för detta ändamål (uppfylla SS EN 61557).
Kursen bygger till stor del på praktiska övningar och handhavande av mätinstrumenten. Därför är det av
stor vikt att kursdeltagarna har med sina/företagets egna instrument och får träna på att använda dessa.
Deltagarna arbetar två och två samt är uppdelade i två olika grupper vilket gör att upp till 4 personer kan
“samsas” om en uppsättning instrument om de t.ex. kommer från samma företag.
Ytterligare information angående mätinstrumenten kommer att skickas ut till anmälda deltagare i mitten av
april.

