
  
 

 

 

 

 

Program for Ex Forum den 10. november 2021 

Sted:  EUC Lillebælt 
Teknikervej 2 
Auditoriet 
7000 Fredericia 

8:45 Registrering, goddag’ til sidemanden, kaffe, te, rundstykker 

9:15 Per, Tommy og René byder velkommen 

9:30 Begrænsning af ATEX-zoner, med fokus på flydende medier v. Jesper Teglhus Bang, Process 

Engineering A/S. 

Tæthed af procesanlæg er én metode til at eliminere eller reducere zoner. Det, der vil være 

spørgsmålet er, hvornår er udstyr tæt, eller tæt nok til at en zone reduceres eller elimineres? 

Hvad er kravene til udstyret? 

Tæthed af udstyr er defineret som begreb i EN 1127-1:2019. Standarden definerer såkaldt 

”Enhanced tight”. Derudover har Tyske bestemmelser – TRGS, Technische Regeln für 

Gafahrstoffe, en definition som ligner: ”Dauer technish dicht”. 

11:00 Pause 

11:15 Eksplosionssikringsdokumenter/ATEX APV/Udvidet APV, v. Lars Dalgas Bunch, QHSE 

Manager, Safety/ATEX Engineer, Eltronic FuelTech A/S 

12:00 Frokost (12:15) pause – uformel netværkssnak 

13:30 Mobilt data udstyr i ATEX-zonerne – er der en business case? v. Hans Lissau, Manager 

Business development, Northern & Eastern Europe, Pepperl+Fuchs A/S 

Med baggrund i det eksisterende og fremtidige udbud af ATEX-telefoner, tablets og 

smartglases kigges der på hvor det er lønsomt for virksomheder at investere og hvor de 

oplagte gevinster findes. 

• hvad findes der af udstyr og hvad kan man forvente 

• hvilke applikationsområder er mest relevante 

• hvilke erfaringer har de første anvendere høstet 

• hvordan implementere og driver man mobile løsninger 

• er det overhovedet sikkert 

• demonstration af et par løsninger 

14:30 Pause 

15:00 Cybersecurity v. Morten Kromann, Siemens A/S. 
Safety and Security og Safety hvordan hænger det sammen og hvad skal man gøre. Vi kigger 
ind i securitystandarden IEC 62443 og hvordan den hænger sammen med Safety, Ex og 
procesanlæg. 

16:00 Tak for i dag. Kom godt og sikkert hjem. 

 
Tilmelding foretager du           her  

https://ddv.org/events/ex-forum-0


  
 

 

 

 

 
 
Pris kr. 850,- 
 
Sidste frist for tilmelding 1. november 2021. 
 
Læs mere: http://exforum.dk/ 
 
Yderligere oplysninger eller spørgsmål: René Nielsen 

M: 5151 4319 
E: nlfcompliance@gmail.com 
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