Jännitetyöt
alle 1 kV:n laitteistoissa
20.2.2019, Oulu

Koulutus on tarkoitettu
sähköalan töitä tekeville henkilöille,
joiden työ kohdistuu sähkölaitteiston
jännitteisiin osiin tai he joutuvat
työskentelemään jännitteisten osien
välittömässä läheisyydessä.

Koulutus soveltuu
sähkö- ja automaatioalojen
henkilöstölle.

Kurssille osallistumisen
edellytyksenä on, että koulutettava
on suorittanut hyväksytysti SFS
6002 -koulutuksen.

Jännitetyöt alle 1 kV:n laitteistoissa
20.2.2019, Oulu

Kello

Ohjelma

08:15

Aamukahvit ja tilaisuuden avaus sekä tavoitteet
Senior Manager Hannu Kopakka, Wihanti Group

08:20

Jännitetyöfilmi

08:30

Lyhyt kertaus Sähkötyöturvallisuusstandardista SFS 6002

09.30

Sattuneita vahinkotapauksia jännitetöissä


miten tehtiin



miksi tehtiin



seuraukset

09:45

Jännitetöiden historia ja lakipohja lyhyesti

10:00

SFS 6002 kohta 6.3 Jännitetyöt
- perusvaatimukset
- jännitetyö/jännitteiseen osaan kohdistuva työ
- perustason jännitetyö/vaativa jännitetyö
- jännitetyökalut ja varusteet
- työmenetelmät
- yksintyöskentely

10:15

Jännitetyöohje, laajennettu versio

10:40

Esimerkki tehdystä jännitetyöohjeesta

11.00

Lounas

12.00

Jännitetyöharjoittelu laitteistoissa
- yksittäisen komponentin vaihto
- johdon/kaapelin liittäminen kojeistoon jännitteisenä
- liitosten jälkikiristys

14.00

Kahvi

14.15

Kertauskoe

15.00-15.30

Loppukeskustelu ja tilaisuuden päätös

Yöpyminen POHTOssa

Koulutuspaikka
POHTO Oy
Vellamontie 12, 90510 OULU
Osallistumismaksu
Hinta 330 € sisältää opetuksen,
materiaalin ja ohjelmassa mainitut
ruokailut. Hintaan lisätään
voimassa oleva alv.
Oppisopimusopiskelijoille ei
ruokailut sisälly kurssimaksuun.
Osallistumismaksu laskutetaan
vahvistuksen yhteydessä.

Majoitusvaraus POHTOn Kortteeri-hotellista.
Majoituksen voit varata ilmoittautuessasi
nettisivuillamme tai sähköpostilla
luotsi@pohto.fi ja puhelimella numerosta
010 8434 500.
Hinnat sisältävät aamiaisen
● 2 hh 98 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
● 1 hh 84,50 € / hlö / vrk (sis. alv:n)
Yhteystiedot Kortteeri-hotelli, Vellamontie
12, 90510 Oulu (Hietasaari). Lisätietoja ja
ajo-ohjeen löydät www.pohto.fi -sivuiltamme.

Lisätiedot
Jaakko Kiuttu,
050 5900 963
jaakko.kiuttu@pohto.fi
Pertti Kauppila
050 5326 098
pertti.kauppila@pohto.fi
Ilmoittautuminen
010 8434 600,
30.1.2019 mennessä,
asiakaspalvelu@pohto.fi tai www.pohto.fi
Peruutusehdot
Mikäli peruutus tapahtuu viimeistään viikkoa
ennen kurssiaikaa, palautetaan hinnasta 50%.
Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista ei
maksua palauteta. Paikan voi tarvittaessa
luovuttaa toiselle henkilölle.

Majoitusvarauksen muutoksista ja
peruutuksista tulee ilmoittaa Kortteeri-hotelliin
mielellään vuorokausi ennen saapumistasi
klo 16.00 mennessä.
Peruuttamatta jätetyistä varauksista
veloitamme yhden vuorokauden 1-hh
huonehinnan.
Vastaanottomme on avoinna
ma-to klo 7.30-17.00 ja pe 7.30 – 16.30.
.
Pidätämme oikeuden muutoksiin.

asiakaspalvelu@pohto.fi - www.pohto.fi

010 843 4500

