KURSUSBEVIS
Henrik Riemenschnider

har den 18. maj 2016 deltaget i kurset:

”ATEX opdateringskursus”
8 lektioner.
På kurset er gennemgået følgende emner:
• Ex-grundbegreber
• ATEX-direktiverne
- 2014/34/EU
- 1999/92/EF

• Udvidet APV
• Introduktion til klassifikation af Ex-områder
• Installationsstandard for gas- og støvområder EN60079-14
- Herunder egensikre strømkredse

• Introduktion til mekaniske standarder efter 13463-serien
• Vedligeholdelsesstandard EN60079-17
• Reparation og udskiftning af EX- og ATEX-udstyr

Underviser Per Kragh

Kurset er gennemført jf. gældende lovgivning indenfor eksplosionssikringsområdet som kvalificeret person, herunder bl.a.
standarderne DS/EN 60 079-14: 2014 og DS/EN 60 079-17: 2014 samt Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.
Kursusdeltageren skal minimum have adgang til relevante branchespecifikke standarder i forbindelse med kursusbevisets
gyldighed.
TechCare · Nørregade 20 · 8660 Skanderborg · Telefon: 41 44 07 91 · info@TechCare.dk · www.TechCare.dk

KURSUSBEVIS
Hans Bertil Schmidt

har den 18. maj 2016 deltaget i kurset:

”ATEX opdateringskursus”
8 lektioner.
På kurset er gennemgået følgende emner:
• Ex-grundbegreber
• ATEX-direktiverne
- 2014/34/EU
- 1999/92/EF

• Udvidet APV
• Introduktion til klassifikation af Ex-områder
• Installationsstandard for gas- og støvområder EN60079-14
- Herunder egensikre strømkredse

• Introduktion til mekaniske standarder efter 13463-serien
• Vedligeholdelsesstandard EN60079-17
• Reparation og udskiftning af EX- og ATEX-udstyr

Underviser Per Kragh

Kurset er gennemført jf. gældende lovgivning indenfor eksplosionssikringsområdet som kvalificeret person, herunder bl.a.
standarderne DS/EN 60 079-14: 2014 og DS/EN 60 079-17: 2014 samt Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.
Kursusdeltageren skal minimum have adgang til relevante branchespecifikke standarder i forbindelse med kursusbevisets
gyldighed.
TechCare · Nørregade 20 · 8660 Skanderborg · Telefon: 41 44 07 91 · info@TechCare.dk · www.TechCare.dk

KURSUSBEVIS
Michael Hagen Hansen

har den 18. maj 2016 deltaget i kurset:

”ATEX opdateringskursus”
8 lektioner.
På kurset er gennemgået følgende emner:
• Ex-grundbegreber
• ATEX-direktiverne
- 2014/34/EU
- 1999/92/EF

• Udvidet APV
• Introduktion til klassifikation af Ex-områder
• Installationsstandard for gas- og støvområder EN60079-14
- Herunder egensikre strømkredse

• Introduktion til mekaniske standarder efter 13463-serien
• Vedligeholdelsesstandard EN60079-17
• Reparation og udskiftning af EX- og ATEX-udstyr

Underviser Per Kragh

Kurset er gennemført jf. gældende lovgivning indenfor eksplosionssikringsområdet som kvalificeret person, herunder bl.a.
standarderne DS/EN 60 079-14: 2014 og DS/EN 60 079-17: 2014 samt Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.
Kursusdeltageren skal minimum have adgang til relevante branchespecifikke standarder i forbindelse med kursusbevisets
gyldighed.
TechCare · Nørregade 20 · 8660 Skanderborg · Telefon: 41 44 07 91 · info@TechCare.dk · www.TechCare.dk

KURSUSBEVIS
Thorben Nørskov

har den 18. maj 2016 deltaget i kurset:

”ATEX opdateringskursus”
8 lektioner.
På kurset er gennemgået følgende emner:
• Ex-grundbegreber
• ATEX-direktiverne
- 2014/34/EU
- 1999/92/EF

• Udvidet APV
• Introduktion til klassifikation af Ex-områder
• Installationsstandard for gas- og støvområder EN60079-14
- Herunder egensikre strømkredse

• Introduktion til mekaniske standarder efter 13463-serien
• Vedligeholdelsesstandard EN60079-17
• Reparation og udskiftning af EX- og ATEX-udstyr

Underviser Per Kragh

Kurset er gennemført jf. gældende lovgivning indenfor eksplosionssikringsområdet som kvalificeret person, herunder bl.a.
standarderne DS/EN 60 079-14: 2014 og DS/EN 60 079-17: 2014 samt Sikkerhedsstyrelsens bestemmelser.
Kursusdeltageren skal minimum have adgang til relevante branchespecifikke standarder i forbindelse med kursusbevisets
gyldighed.
TechCare · Nørregade 20 · 8660 Skanderborg · Telefon: 41 44 07 91 · info@TechCare.dk · www.TechCare.dk

