
Pidab genomför skräddarsydda utbildningar inom 
processdesign, processautomation och processäkerhet.

Våra utbildare har lång erfarenhet från industrin 
och arbetar aktivt som konsulter inom olika 
industribranscher. 

Den teoretiska kunskapen hålls levande och uppdateras 
i ständigt samspel med industrin.

ATEX

Utbildning i ATEX

Installationer i risk område 
med explosiv atmosfär  
– 2 dagar

30–31 oktober 2018 på 
Hotel Waterfront i Göteborg



Innehållet i utbildningen är det du bör kunna för att projektera, 
installera, kontrollera och underhålla elektrisk och mekanisk 
utrustning vid explosiv gas- och/eller dammatmosfär.

Utbildningen är lämplig för alla med behov av aktuell kunskap om installa-

tioner enligt ATEX och säkert arbete i explosiv miljö.  För elinstallation och 

underhåll baseras utbildningen på SEK handbok 427, utgåva 5:2017. 

Utbildningens innehåll

• Explosiva atmosfärer från brandfarlig vara och brännbart damm

• Att förstå klassning – hur riskområden med explosiv atmosfär indelas 

• Tändkällor (inkl. statel) och hur man kan undvika explosioner 

• ATEX användardirektiv – arbetssäkerhet 

• ATEX produktdirektiv (nytt 2016-04) – certifikat och tillverkar-

deklarationer

• Utföranden för Ex-materiel: Ex b, Ex c, Ex d, Ex e, Ex fr, Ex h, Ex i, Ex k, 

Ex m, Ex n, Ex o, Ex op, Ex p, Ex q, Ex s, Ex t

• Egensäkra system Ex i (Fördjupning, se särskild kurs) 

• Att tyda märkningen av ATEX-materiel 

• Installation, kontroll och underhåll 

• Kort om explosionsskydd i övriga världen 

• Övningar 

Utbildningen baseras främst på

• SS-EN 60079-14 och -17:2014 installation, kontroll & underhåll  

(SEK Hb 427:2017)

• SS-EN 60079-10-1:2016 (SEK Hb 426:2017) och  

SS-EN 60079-10-2:2015, klassning

• Föreskrifter ELSÄK-FS 2016:2, AFS 2016:4, AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7

ATEX – 
INSTALLATIONER I EX-OMRÅDE
30–31 OKTOBER 2018
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Skräddarsydda 
utbildningar inom 
processdesign, 
processautomation 
och processäkerhet

Föreläsare

Peter Nordqvist har lång erfarenhet av Ex-utrustning och installationer  

och har hållit hundratals Ex-kurser. 

Pris

11 800 kr exklusive moms.

I priset ingår kursdokumentation och konferenspaket. 

Vid samtidig anmälan av kurs i ATEX och Ex i 17 500 kr exklusive moms.

Program
Alla tider förutom start- och sluttid är ungefärliga och kan förskjutas  

mellan dagarna. 

Dag 1

08.30

• Registrering och samling från kl. 08.30 till kursstart kl. 09.00

09.00 – 17.00

• Introduktion och presentation – Vad är Ex och ATEX? 

• Om klassning – Riskområden med explosiva atmosfärer och hur de indelas 

• Att arbeta i explosivt riskområde. Statisk elektricitet 

• Utförandeformer för Ex-materiel, om de många skyddsmetoder som finns 

• Övningar 

• Grunder om egensäkra system (Fördjupning, se särskild kurs)

• Märkning av ATEX-materiel enligt standard och direktiv 

• Riskbedömning av mekanisk utrustning

Dag 2

08.00

• Val, installation och underhåll av mekanisk och elektrisk utrustning

• Nytt i 2017 års utgåva av SEK installations- och underhållshandbok 427 

• Kablar och deras förläggning 

• Frekvensstyrning av motorer 

• Mer om installation av explosionstät kapsling Ex d 

• Mer om installation av förhöjd säkerhet, Ex e 

• Mer om installation av egensäkra system, Ex i 

• Övningar 

• Att tänka på då ATEX-utrustning behöver repareras 

• Frågor och utvärdering

16.00  • Avslutning

PETER NORDQVIST 
SPECIALIST ATEX



Kvalitetstänkande och certifieringar

Intresserade, engagerade och nyfikna 
 i ngenjörer  verksamma inom processdesign, 
processautomation och processäkerhet.

Certifierad ABB Solution  Provider

Efter att ha genomgått ABB:s Safety Channel 
Partner Program är pidab godkänd av ABB som 
”Safety Partner”. Att vi är godkända av ABB innebär 
att vi har möjlighet att använda ABB:s styrsystem 
vid implementering av funktions säkerhets-
lösningar inom processindustrin.

Hima System Integrator

HIMA har valt att teckna samarbete med pidab 
som System Integrator för deras säkerhets system.

Certifierad Siemens Solution Partner

Pidab är certifierade av Siemens som Solution Partner 
Safety Specialist och är det enda företaget i Sverige 
som är godkänd av både ABB och Siemens som 
”Safety Partner”.

Ledningssystem för kvalitet & miljö

Systemet uppfyller de krav som ställs i  
SS-EN ISO 9001:2008 och SS-EN ISO 14001:2004.

Pidab bildades 1989 av sex ingenjörer och har kontor i Göteborg. Vi är ett personalägt 
företag med 27 medarbetare. 

Pidab AB   ·   Fiskhamnsgatan 4, 414 58 Göteborg   ·   Tel: 031-334 26 00   ·   pidab@pidab.com   ·   pidab.com
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