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Se mere inde i bladet...



temamøde - Maskinsikkerhed og CE-mærkning

Hvem er den øverste myndighed, når man taler om maskiner og maskinstyringer?

Du ombygger en gammel maskine fra relæ- til PLC-styring, hvad så med CE-mærkning 
og risikovurdering? Har du helt styr på, hvor man skal bruge SB Elektriske installationer 
og hvornår man skal benytte 204-1?

Kom og find ud af om du er helt opdateret på området eller om du måske har behov for 
at tage på kursus. Mød kollegaer til en spændende og inspirerende aften.

Tidspunkt: Mandag den 26. oktober 2009 kl. 17.00

Sted: Svendborg Erhvervsskole, Porthusvej 71, 5700 Svendborg

Program: 17.00 Opstart og velkomst fra afdelingen
 17.15 Gennemgang af gyldighedsområder
 18.00 Spisning
 18.30 Afprøvning og CE-mærkning af en maskine
 19.00 Valg af sikkerhedskategori
 19.30 Typiske fejl ved eftersyn på maskinanlæg
 20.00 Kompetanceudviklingsfond og uddannelsesmuligheder
 20.30  Afslutning og opsamling

På temamødet snakker vi om:
• Hvem har ansvaret for sikkerheden på den maskine du lige har monteret?
• Sikkerhedskategorier - hvad er det og hvem vurderer det?
• Hvor meget ved du om risikovurdering?
•  Hvilke eftersyn og afprøvninger skal udføres før man kan aflevere en maskine til kun-

den?
• Hvilke skemaer/rapporter kan/skal bruges ved afprøvning?
• Hvilke måleapparater kan man bruge?
• Har du styr på SB Elektriske installationer, maskindirektivet og en EN 60204-1?
• Hvornår træder det nye Maskindirektiv i kraft og hvad er nyt?
• Komponenter og delmaskiner, hvad er det?
• Har du helt styr på, hvad der skal til før du CE-mærker en maskine?
• Hvem har ansvaret for, at det bliver gjort rigtigt?

Af hensyn til bestilling af mad skal du tilmelde dig senest den 15. oktober 2009 enten på 
mail: fyn@def.dk eller ved brug af tilmeldingsblanketten.
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Efter den store succes med fodboldturneringen i 2004 og 2007, gør vi det nu igen. 
Lørdag den 21. november 2009 inviteres du og din familie til Dansk El-Forbunds fod-
boldturnering i Fredericia Idrætscenter. Der er god grund til at tage familien med, for vi 
har arrangeret legeland til de mindste og fri adgang til vandlandet ved siden af idrætsan-
lægget. Der er selvfølgelig fælles bustransport fra de enkelte afdelinger.

Dagens foreløbige program:
Kl. 09.30 Afgang fra Helgavej 
Kl. 10.00 - 11.00 Ankomst
Kl. 11.00 Velkomst
Kl. 11.15  Fodboldturneringen starter
Kl. 12.00 - 13.30 Mulighed for at spise frokost mellem dine kampe
Kl. 18.00 Finalekampe
Kl. 18.30 Aftensmad
Kl. 20.00 Hjemrejse

Vi spiller "FUTSAL" Som er indendørs fodbold uden bander, hvor der spilles med 
indkast. Målmanden må tage med hænder. Vi sender dig et komplet regelsæt efter 
tilmeldingen.

Tilmelding skal ske senest mandag den 5. oktober 2009 ved brug af tilmeldingsblanketten eller via 
mail: fyn@def.dk. Husk at oplyse antal børn samt deres alder og antal ledsagere.
Spørgsmål vedrørende dagen kan rettes til afdelingen.

Fodboldturnering

tilMElDingSblAnKEt
c Dansk El-Forbunds fordboldturnering lørdag d. 21. november 2009
     Ledsagere og børn

 Antal børn 0-3 år Antal børn 4-10 år  Antal børn over 10 år Antal ledsagere

  
Navn:______________________________  Medlems-nr.: __________________

c Temamøde: Maskinsikkerhed og CE-mærkning, 
  Svendborg Erhvervsskole den 26. oktober 2009
Navn:______________________________  Medlems-nr.: __________________

Bruger du denne tilmeldingsblanket, Sendes til:
bemærk da tilmeldingsfristen. Dansk El-Forbund Fyn
    Helgavej 22 · 5230 Odense M

✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂✂
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