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               UNIK UTBILDNING  
               PÅ ERA VILLKOR 

 

Våra utbildningar är unika eftersom de alltid utgår ifrån ert unika behov och er anläggning! 
Genomförandet bygger på att vi tar del av de komponenter som ni faktiskt har i er anläggning och utgår ifrån detta i vår 
utbildning. Utbildningen sker i era lokaler när ni har tid och anpassas snabbt efter eventuella händelser som påkallar era 
medarbetares odelade uppmärksamhet. 
 
Utbildningen ger en praktisk kunskap och skall inte ses som en djup teoretisk utbildning med detaljdimensionering av  
ventiler eller flöde. Utbildningarna ger en grundläggande förståelse för dimensionering, flöde, tryckfall, läckage, åtgärder, 
hantering, automatisering, manövrering, felsökning.mm.  Allt för att minska risker och öka tillgängligheten av ventiler i er 
process. Bättre kunskap om ventiler ger längre kostnader på sikt. Färre skador på ventiler och system. Färre ventilbyten.  
  
Vill ni plocka ihop ett utbildningspaket från de olika avsnitten fungerar det också ex.  
Ventiler-Automation –Flöde  // Automation-Reglering-Säkerhet //  Automation– Säkerhet 
 

Utbildning anpassad för er. 
  Genom att ta del av er anläggning under en rundvandring en tid före kursen. 
  Unikt för er tar vi  fram ett kursmaterial och genomför utbildningen hos er. 
 

  Uppföljning om ni önskar vid  ett senare tillfälle för att fånga upp frågor och repetera. 
  Sammanfattning av presenterat material. Fabrikatsoberoende 
 

  Lång och gedigen erfarenhet att ventiler från tillverkare världen.  
  Ventilutbildningar sedan 1980. Kontakta oss för referenser  
 

  Kursintyg 
  Kursenkät och sammanfattning till utbildningsansvarig. 
 

  Utbildning  halvdag eller heldag, Vid ett eller flera tillfällen. 
  Uppdelning för olika skiftlag. Teoretisk eller teori-praktik. 
  Möjlighet att anpassa för driftsoperatörer, konstruktörer, projektledare vid olika tillfälle 

 
  

 

 

 Kunskap är en framgångsfaktor  

 Ökad kompetens och säkerhet  

 Utbildning på era villkor 

 

 

 Korrekt användning höjer produktiviteten 

 Utbyte av erfarenheter 
 Kostnadseffektivt    
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Fördelar för dig som kund 

Vem vänder sig kurserna till: 

Bäst blir det om deltagarna har samma behov och arbetsområde. 

Det är bättre att välja fler tillfällen och inrikta innehållet för bästa utbyte.  

 Operatörer 
 Driftspersonal 
 Underhållspersonal 
 Mekaniker 
 
 Konstruktörer 
 Projektledare 
 Konsulter 
 Inköpsansvariga 

För mer detaljerad information  kontakta oss eller läs på respektive utbildning 


