SOMAS Training Centre

Utbildning
Service

Lär dig mer om hur du utför
service på SOMAS produkter!
Service/underhåll av ventiler och ställdon
Vår utbildning ger dig kunskaper som du har direkt användning av i ditt arbete.
Kom till oss på SOMAS Training Centre och få en skräddarsydd utbildning utformad för dig som
arbetar med ventiler i industriella processer.
För att få en väl fungerande process och undvika oförutsedda driftstopp gäller det att servicepersonalen
har rätt kompetens för att tillgodose detta. Utbildning och träning behövs alltid för att upprätthålla
kompetenser som krävs för ett optimalt underhåll.
Kursen som omfattar 2 dagar behandlar service/underhåll på kalottventiler, vridspjällventiler,
kulventiler och ställdon samt montage och enklare kalibrering av lägesställare i teori och praktik.
Kom till oss på SOMAS Training Centre och lär dig mer om att utföra service på våra produkter!

Kursinnehåll

Kursens mål:

•

Kalottventiler

•

•

Vridspjällventiler

•

Kulventiler

•

Ställdon

•

Montage och inställning
av ställdon

•

Montage och kalibrering
av lägesställare

•

Reservdels- och montagesatser

•

”Trouble shooting”

•

Regelverk, standarder
och kvalitetsstyrning

•

Kriterier för ventilval

Deltagarna ska efter genomförd kurs,
ha fått en god förståelse och kunskap
för hur man gör service/underhåll på
ventiler, ställdon och lägesställare
från SOMAS.

Nästa kurstillfälle: 5-6 december 2018
		

6-7 februari 2019

SOMAS Training Centre

Våra föreläsare
Henrik Johansson - Kursansvarig och föreläsare
Henrik är Servicechef och arbetar på SOMAS sedan 2013.
Henrik har lång erfarenhet när det gäller service, support och
utbildningar från tidigare anställningar. Han delar gärna med
sig av sina erfarenheter under vår två-dagars serviceutbildning.
Kontakt: Tel: 0533-691780, Mobil: 070-232 80 91
E-post: henrik.johansson@somas.se

Anders Eriksson
Anders har arbetat på SOMAS sedan 1995 i olika roller och har tidigare
erfarenhet inom instrumentering för papper- och massaindustrin.
Anders har arbetat som Sverige- och exportsäljare och var under flera
år ansvarig för Teknikavdelningen.
Kontakt: E-post: anders.eriksson@somas.se

Magnus Jansson
Magnus har arbetat på SOMAS sedan 2000 och har även mångårig
erfarenhet från konsult- och marinbranschen.
Magnus arbetar dagligen med frågor kring standarder och regelverk
och kommer att berätta om sina erfareneter kring detta under sin
föreläsning.
Kontakt: E-post: magnus.jansson@somas.se

Gästföreläsare
Under utbildningen kommer ni även att få träffa några av våra service- och
automationstekniker som alla har lång erfarenhet och mycket kunskap.
Passa på att ställa era frågor till någon av våra experter!

SOMAS Training Centre

Välkommen till oss på SOMAS Training Centre!
Anmäl dig på vår hemsida www.somas.se eller till vår kursansvarige Henrik Johansson.
Tel: 0533-691780, Mobil: 070-232 80 91
Antal platser är begränsat.
Kursavgift: 9400 kr (exkl. moms)/deltagare inklusive kurslitteratur, kaffe, lunch och middag.
Hotellreservation: SOMAS reserverar hotellrum för den som önskar. Dina hotellkostnader betalar du
själv direkt till hotellet.
Betalningsvillkor: Kursavgiften faktureras direkt efter avslutad kurs. Villkor 30 dagar netto.
Avbeställning: Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats får den överlåtas till någon annan person.
Glöm inte att meddela detta till kursansvarig. Vid avbokning 2-3 veckor innan kursstart debiteras 50 %
av kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.
Kursintyg: Efter genomförd kurs utfärdas ett kursintyg.

www.somas.se

