Industrijske 4 mA do 20 mA tokovne zanke, analogni in digitalni (HART) pretvorniki (tlačno / tokovni,
temperaturno / tokovni, frekvenčno / tokovni), ventili, stikala, senzorji; vse to so komponente, od katerih
pravilnosti delovanja zavisijo tudi najbolj zahtevni proizvodni procesi in posledično seveda kvaliteta
končnih izdelkov.
A jih dovolj poznamo?
A vemo, kako jih je potrebno vzdrževati?
Katere od njih je potrebno kalibrirati in kako?
Zakaj in kako voditi kalibracijsko dokumentacijo?
Na vsa ta vprašanja vam bomo poskušali odgovoriti na enodnevni “modularni” delavnici

KALIBRACIJA IN VZDRŽEVANJE PROCESNE INSTRUMENTACIJE
ZAHTEVA ALI POTREBA?
ki jo organizira podjetje

Micom Electronics d.o.o.
v sodelovanju s
Fluke

v (izberite termin, ki vam najbolj ustreza in ga označite na prijavnici na drugi strani)
torek, 06. marca 2018
torek, 05. junija 2018
torek, 02. oktobra 2018
torek, 04. decembra 2018
v prostorih podjetja Micom Electronics d.o.o., Dobrave 10, SI-1236 Trzin

0845 ÷ 0900
0900 ÷ 0945
0945 ÷ 1030
1030 ÷ 1045
1045 ÷ 1130
1130 ÷ 1215
1215 ÷ 1300
1300 ÷ 1345
1345 ÷ 1430
1430 ÷ 1500

Okvirni program
Zbor in registracija udeležencev
Modul #1: Osnove kalibracije procesne instrumentacije
Modul #2: Zančni tokovni kalibratorji
Odmor
Modul #3: Tlačni kalibratorji
Modul #4: Temperaturni kalibratorji
Kosilo
Modul #5: Dokumentirana procesna kalibracija
Modul #6: HART pretvorniki
Zaključek seminarja

Kotizacija za delavnico “Kalibracija in vzdrževanje procesne instrumentacije – Zahteva ali potreba?” znaša
97 €/udeleženca (z vključenim DDV-jem), oz. 79,520 €/udeleženca (brez DDV-ja) in jo je potrebno
poravnati ob prijavi z nakazilom na naš poslovni račun pri NLB, d.d., št.: SI56 0208 3001 7519 439. Vsak
udeleženec delavnice ob zaključku prejme potrdilo o sodelovanju in seminarsko gradivo, v ceno pa so
vključeni tudi napitki v odmoru in kosilo za vsakega udeleženca.
Program je okviren in ga lahko prilagodimo željam slušateljev in po potrebi skrajšamo ali podaljšamo.
Delavnico bodo izvajali predstavniki podjetja Micom Electronics in podjetja Fluke.
V primeru, če se boste vi, ali kdo izmed vaših sodelavcev delavnice udeleželi, nam to, prosimo, čim prej
sporočite po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti. Če imate pripravljena posebna vprašanja o kalibraciji
in vzdrževanju procesne instrumentacije, nam jih prav tako posredujte, da vam bomo lahko pravočasno
pripravili odgovore.
Za vse dodatne informacije nas lahko pokličete na naše telefonske številke, ali pa nam svoja vprašanja
posredujete po e-pošti na naslov tadej.omerzel@micom.si , oz. faksu na št. (01) 589-6260.
S spoštovanjem,
Tadej Omerzel
Micom Electronics d.o.o.

