
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.

Ex i

Utbildning – Ex i

Egensäkra system  
– 1 dag

1 november 2018 på
Hotel Waterfront i Göteborg



En utbildning som tar upp det du bör kunna för att projektera, 
utvärdera, dokumentera, installera, kontrollera och underhålla 
egensäkra system.

Utbildningen är lämplig för alla som önskar aktuell kunskap om egensäkerhet 

och utvärdering av egensäkra system. Många nya krav har tillkommit i 

senaste standarutgåvorna varför det är viktigt att uppdatera sina kunskaper.

Förkunskaper
Kunskaper från vår 2-dags ATEX elinstallationsutbildning eller motsvarande 

krävs. Samt erfarenhet av instrumentering/automation i Ex-miljö eller vanlig 

industrimiljö. 

Utbildningens innehåll

• Hur sker skyddet med egensäkerhet? 

• Zon, explosionsgrupp, temperaturklass, tändtemperatur   

→  skyddsnivå, högsta gnistenergi och värme 

• Egensäker apparat, enkel apparat och tillhörande apparat

• Enkla egensäkra system 

• Andra tändkällor: statisk gnista och mekanisk gnista 

• Utvärdering och temperaturklassning av enkel apparat 

• Dokumentation i systembeskrivning av enkla egensäkra system 

• Märkningen av Ex i-materiel 

• Tändkurvor/tabeller för spänning, ström, kapacitans och induktans 

• Utvärdering av linjära system med fler än en kraftkälla/barriär

• Om olinjära system och annat som kräver mer kunskap 

• ATEX-direktiv och egensäkerhet  

– Vad gäller för enkla apparater, system, etc.?

• Andra utföranden för Ex-materiel som ofta kombineras med 

 egensäkerhet: Ex d, Ex e, Ex t, Ex op, Ex q 

• Installation, kontroll och underhåll 

• Fältbussar i Ex-miljö 

• Kort om Ex i övriga världen

• Övningar

Utbildningen baseras på standarderna

• SS-EN 60079-11, -25, -0, -14, -17 och -39.
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Skräddarsydda 
utbildningar inom 
processdesign, 
processautomation 
och processäkerhet

PETER NORDQVIST 
SPECIALIST ATEX/Ex

Föreläsare

Peter Nordqvist har lång erfarenhet av Ex i och har hållit hundratals Ex-kurser. 

Pris

6 300 kr exklusive moms. I priset ingår kursdokumentation och konferenspaket.

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

Program
Alla tider förutom start- och sluttid är ungefärliga. 

Torsdag 22 mars

08.15  • Registrering och samling från kl. 08.15 till kursstart kl. 08.45

08.45

• Introduktion och presentation

• Egensäkerhet, egensäker, enkel och tillhörande apparat

• Utvärdering av enkla apparater 

• Radiella egensäkra system – ”bara” att jämföra data? 

• Övningar 

• Installation, kontroll och underhåll. Nya krav!

12.15  • Lunch 

13.00

• Övningar

• Fältbussar i Ex-miljö 

• Arbete med spänning på egensäkra kretsar

• ATEX-direktiv och egensäkerhet

• Om utrustningar, t.ex. distribuerade Ex-I/O, där egensäkerhet kombineras med 

 andra Ex-utförandeformer

• Frågor och utvärdering

16.30  • Avslutning

Utrustning

Tag med miniräknare eller smartphone med lämplig app.



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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