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Certifierad Utbildning

2 dagars utbildning i Coliolis för tekniker
(#2359)
Allmän Information
Kursen är speciellt avsedd för dina tekniker som är inblandade i installation,
i drifttagning, underhåll samt användning av Micro Motion massflödesmätare
Kursöversikt
Kursen behandlar Coriolis flödesmätare funktion och möjligheter; hur man installerar, driftsätter,
handhar samt felsöker instrumentet.
Under denna utbildning kommer er personal lära sig att minska starttiden, undvika driftstopp,
samt minska lagerhållningen av reservdelar och därmed maximera utnyttjande av flödesmätaren
investering.
Kursen är uppbyggd med ett mål i sikte: att se till att dina tekniker får den högsta nivån av kunskap och
handhavande av flödesmätaren, vilket garanterar maximal produktivitet.
Praktiska övningar
“Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag kommer ihåg, jag gör och jag förstår. “
Citatet brukar tillskrivas Konfucius, den kinesiska filosofen (550 f.Kr.).
Därför består varje utbildning av både teori och praktiska övningar. De praktiska övningarna utförs på
flödesloopar för att simulerar en anläggnings miljö. Deltagarna kommer konfigurera och kalibrera flera
flödesinstrument och därmed öka sin förståelse för de teoretiska principer som är inblandade.
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Kursledare
Kursen kommer att hållas av Emersons utbildare, som är certifierade inom både instrument samt
pedagogik. Våra utbildare har erfarenhet av att arbeta som servicetekniker vid sidan om att vara
kursledare.
Ge er personal kunskap
Alltför ofta är felsökning en av de mest improduktiva och frustrerande uppgifter för en
underhållstekniker.
Därför kommer din tekniska personal gynnas professionell av
“ hands-on “ utbildningen som innefattar användning av smarta verktyg och
den senaste teorin.
Deltagare som slutfört kursen bör kunna :
• Förstå utformning , konstruktion och drift av Micro Motion mätare
• Installera, konfigurera , drift samt underhåll av flödesinstrumentet
• använda samt underhålla flödesinstrument
Kursalternativ
Vi erbjuder två alternativ för kursdeltagande : Dedikerad kundutbildning alternativt
schemalagda kurser .
Kursdatum, mm
Schemalagda kurser i Sverige 2015:
16-17/52 Luleå, 23-24/3 Karlstad,
13-14/4 Malmö, 20-21/4 Göteborg,
19-20/10 Stockholm, 9-10/11, 16-17/11Karlstad
samt 7-8/12 Sundsvall.
Pris 11000 kr/deltagare för schemalagda kurser.
Maximalt antal deltagare 8 personer, min antal 4 personer.
Schemat kan komma att ändras.

Anmälan sker till:
Eva Andersson
Tel 054-172752
E-post: EU.education@emerson.com
För mer information, vänligen kontakta
Emerson Process Management AB på
tel 054-172700 och fråga efter utbildningsavdelningen.
Alternativt skicka E-post: EU.education@emerson.com
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