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Utbildning för säkerhets skull








Ventiler



Säkrare processer



Mindre miljöpåverkan

Automation



Höjd produktivitet



Ökad livslängd



Lägre kostnader



Tryggare och säkrare jobb



Effektiva utbildningar

Flödesmätning
Reglering

SYFTE OCH MÅL

VEM VÄNDER SIG KURSERNA TILL

Utgångspunkten i våra utbildningar är att du skall lära
dig saker du har direkt användning av i ditt arbete.
Deltagarna skall efter varje kurs ha en god kännedom
och de vanligaste typerna samt förstå skillnaden vid
användning i olika applikationer. Man skall vara medveten och de risker som finns för personsäkerhet och
process vid användning av produkterna.

Kurserna anpassas till varje aktuellt behov och vänder

Efter kursen skall man kunna göra åtgärder för att säkerställa täthet och funktion på vanligaste produkterna.

Utbildningarnas grundläggande värderingar.

Funktion Miljö Säkerhet

LT Teknik & Ventil AB, Sjövägen 4, SE-433 50 Öjersjö,

sig generellt till alla som i någon form kommer i kontakt
med ventiler i sitt arbete.

Kurserna rekommenderas för:


Operatörer



Driftspersonal



Konstruktörer



Underhållspersonal



Mekaniker



Instrumenttekniker



Projektledare



Processingenjörer

infö@ltventil.se

Tel. +46 707 207742

www.ltteknik.se
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Teoretisk och praktisk hantering av utrustning såsom ventiler, manöverdon, reglerventiler, säkerhetsventiler och flödesmätare är
en väsentlig kunskap för ökad säkerhet och produktivitet.

Genom att i förväg ta del av information om just er process och era behov av kunskap blir varje kurs genomförd med rätt innehåll
och med för er maximal nytta. Genomförandet blir kompakt och ekonomiskt,.

Deltagarna kan delas upp för två eller fler kurstillfällen för mesta utbyte och för att alltid finnas tillgängliga på arbetsplatsen med
beredskap för det oväntade.

Utbildningen är lätt att ta till sig och är direkt anpassad för behoven i den egna processen. Vi når alla samtidigt med samma utbildning. Diskussioner och lösningar utgår alltid från den egna processen.

KURSER




VENTILER

Grundläggande reglerteori. Olika
reglerventilers konstruktion och
funktion. Krav på dimensionerande
uppgifter och driftfall. Reglering med
olika regleregenskaper och styrning av
reglerventilen. Signalerhantering och
signalsäkerhet. Kursen ger en översiktlig kunskap för att förstå och hantera
reglerventiler med funktion, drift, underhåll, miljö och säkerhet. Kursen tar
också upp grunder för automatisering
av ventiler samt grundläggande om
säkerhetsventiler.

Kursen ger grundläggande förutsättningar
dvs bestämmelser och krav samt konstruktion, funktions– och driftserfarenheter för en säker hantering. Applikationserfarenheter och åtgärder i drift samt hantering vid underhåll och utbyte. Risker och
möjligheter med automatisering med
genomgång av teknik samt drift och underhåll av automatiserade ventiler.



ÄUTOMÄTISERÄDE
VENTILER

Ventiler anpassade för automation. Vi går
igenom teknik, funktion, drift och underhåll.
Vilka är möjligheterna och riskerna med
automatisering av olika ventiltyper. Kursen
tar upp de vanligaste lösningarna och går
igenom val, installation, drift, service och
underhåll med fokus på funktion, livslängd,
miljö och säkerhet.

REGLERING
SÄKERHET
ÄUTOMÄTION



FLODESMÄTNING

Grundläggande flödesmätning. Vi mäter med flera olika metoder beroende
på media, applikation, flöde mm. Kursen går igenom de olika metoderna och
förutsättningar för olika mätmetoder. Konstruktion, applikationer, felsökning,
felkällor, noggrannheter och drift och underhåll. Målsättning för deltagarna är
att förstå olika mätmetoders funktion och kunna bedöma tillförlitligheten och
se möjligheter och begränsningar med olika mätare. med funktion, drift, underhåll, miljö och säkerhet.

LT Teknik & Ventil AB, Sjövägen 4, SE-433 50 Öjersjö,

infö@ltventil.se

Tel. +46 707 207742

www.ltteknik.se

