Utbildning:
Pannoperatör
Förberedelse för certifiering
Kategori 1 - 4

Välkommen på utbildning hos DEKRA!
Enligt AFS 2017:3 – ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”, ska operatörer av pannor vara
certifierade. Kravet gäller fr o m 1 december 2020 för operatörer av pannor i kategori 1 och 2, och fr o m
1 december 2022 för operatörer av pannor i kategori 3 och 4. Certifiering ska utfärdas av ett ackrediterat
certifieringsorgan. Det finns inget krav på utbildning, men operatören ska ha den kompetens som krävs, både
teoretiskt och praktiskt för att hantera drift och underhåll av aktuell typ av panna på ett effektivt och säkert sätt.
Denna utbildning omfattar kompetenskraven med syfte på personcertifiering av pannoperatör för samtliga ovan
kategorier av pannor.

Målgrupp/Förkunskapskrav
Kursen riktar sig till dig som arbetar med drift och övervakning/underhåll av pannor. Du bör ha förkunskaper
motsvarande minst ett års arbete som operatör.
Utbildningen ger grundläggande teoretiska kunskaper om regelverk och pannanläggningars funktion omfattande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreskriften AFS 2017:3, ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar”
Inriktning på fortlöpande tillsyn, livslängd, kontroller och övervakning
Fysikaliska grundbegrepp och ISO-standardenheter
Pannor och pannanläggningars uppbyggnad
Risker i samband med start och stopp av en panna
Risker vid eldning med olika bränslen
Hur övervaknings- och säkerhetsutrustning fungerar och varför de finns
Agerande vid nödsituationer
Egenskaper hos ånga samt olja och vatten över 110°C
Risker med pannor där restvärme kan ackumuleras
Hur styr- och reglersystem fungerar
Skillnader mellan olika larm

Kursens teoridelar varvas med exempel. Utbildningsmaterialet tillhandahålls av DEKRA.
Kommande kursdatum 2019: 3-4 juni i Sundsvall, 11-12 juni i Malmö, 3-4 september i Solna.
Pris per deltagare: 10 900 SEK exklusive moms. I priset ingår lunch och fika
Välkommen att anmäla dig till valfri ort nedan. Vi ses där!

Kurstillfällen
Vänligen notera att tidschemat kan komma justeras beroende på kursort och kursledare.

Sundsvall

Malmö

Solna

3-4 juni 2019

11-12 juni 2019

3-4 september 2019

Tegelvägen 22, 853 50
Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Flintrännegatan 21, 211 24
Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Hemvärnsgatan 11B, 171 54
Dag 1: 09.00-17.00
Dag 2: 08.00-16.00

Anmäl mig! »

Anmäl mig! »

Anmäl mig! »

Anmälan stänger 28 maj.

Anmälan stänger 4 juni.

Anmälan stänger 28 augusti.

Om du har några frågor om kursen eller anmälan, vänligen kontakta:
Johan Nilsson, Teknikansvarig Tryck
010 - 455 1770 • johan.m.nilsson@dekra.com

Läs mer om DEKRA här »

