
fordi vedligehold er mennesker

Konstruktion, udvælgelse og 
opbygning af installationer

Mandag den 3. oktober

Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia

jf. ATEX direktivets 2014/34/EU bestemmelser

fordi vedligehold er mennesker



Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige 
områder
Med henvisning til tillæg i Stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, (IEC 60 364) for eks-
plosionsbeskyttede installationer, bl.a. standarden. DS/EN 60 079-14, skal personer, der 
projekterer, konstruerer eller udfører installation af elektrisk udstyr i eksplosionsfarlige 
områder, være specielt uddannet og kvalificeret hertil.
Producenter af eksplosionsbeskyttet udstyr stiller ligeledes krav om at udstyret installeres 
af kvalificerede personer, som er fortrolige med installationsprincipperne i de eksplosions-
farlige områder, og har fået undervisning heri. 

 
Personers kvalifikationer lovtekst jf. DS/EN 60 079-14 
Konstruktion, udvælgelse og opbygning af elektriske installationer i eksplosionsfarlige 
områder må kun udføres af kompetente personer, hvis uddannelse har omfattet:

• Instruktion om forskellige beskyttelsesmåder og installationsmetoder i eksplosions- 
 farlige områder
• Kendskab til relevante regler og bestemmelser for eksplosionsbeskyttet installationer   
 og udstyr
• Forståelse for de almindelige principper for områdeklassificering af eksplosionsfarlige   
 områder

Personens kompetencer skal være relevant for den type arbejde, der skal udføres jf. DS/
EN 60 079-14 anneks A.

 
Undervisningen tager udgangspunkt i følgende nuværende standarder som:
• DS/EN 60 079-14
• DS/EN 60 079-10-1
• DS/EN 60 079-10-2
• Mekaniske standarder for EX udstyr DS/EN 13 4XX

Kurset henvender sig til personer der projekterer, konstruerer eller udfører elektriske 
installationer i/til eksplosionsfarlige områder.



08:00  Registrering og kaffe

08:30 ATEX-direktiverne 2014/34/EU og 1999/92/EF 
Gyldighedsområde 
Minimumskrav for mekaniske og elektriske installationer 
Ældre installationer i forhold til ATEX direktivet 
Arbejdsgiverens ansvar 
Udannelse af personale 
Lovpligtig fortløbende uddannelse af personale

09:00 Klassificering af eksplosionsfarlige områder 
Eksplosiv atmosfære med gasser, dampe eller støv 
Zonebetegnelser 
Områdeklassifikation jf. ATEX-direktivet 1999/92/EF 
Praktiske eksempler på eksplosionsfarlige områder ved gasinstallationer

10:20 Beskyttelsesklasser & elektriske installationer 
Gennemgang af eksplosionsbeskyttede udstyrstyper 
Mærkning af eksplosionsbeskyttet mekanisk og elektrisk udstyr 
Elektriske installationer i eksplosionsfarlige områder 
Anvendelse af ældre eksplosionsbeskyttet udstyr 
Dokumentation af installeret materiel/udstyr 
Praktiske installationseksempler for eksplosionsbeskyttet udstyr 
Information om idriftsætning af elektriske installationer 
Information om service og vedligeholdelse 
Information om reparation af udstyr

12:00 Frokost

12:30 Beskyttelsesklasser & elektriske installationer, fortsat 

15:40 Potentialeudligning & statisk elektricitet 
Overordnede lovgivningskrav 
Supplerende udligningsforbindelser 
Dokumentation 
Idriftsætning af elektriske installationer 

16:00 Skriftlig multiple choice test

16:30 Afslutning og evaluering

PROGRAM



Købmagergade 86, 7000 Fredericia
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in

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adgangskrav til kurset
Teknisk baggrund 

Kurset er bl.a. kompetencegivende indenfor Sikkerhedsstyrelsens lovgivningsområde samt 
jf. producenter af eksplosionsbeskyttet udstyr.
Der udstedes deltagerbevis for kurset, som bl.a. kan anvendes hos kursistens arbejdsgivers 
interne kvalitetssikringssystem (KLS-system) samt i relation til ATEX-direktivet 2014/34/EU 
bestemmelser.

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Pris
DDV medlemmer: 4.200,- kr. excl. moms. Ikke-DDV medlemmer: 5.100,- kr. excl. moms.

Priserne gælder for den første deltager. Ved flere tilmeldte fra samme firma ydes der 10% 
rabat for efterfølgende deltagere.
Konferenceafgiften dækker kompendiemateriale, undervisning, frokost og forfriskninger.
Bekræftelse og faktura udsendes  umiddelbart efter tilmelding.  
Vær opmærksom på, at vi foretager elektronisk fakturering via EAN nr. eller mail.

Specialpris ydes på del 2 ” Vedligeholdelse af el-installationer i eksplosionsfarlige områder” 
den 4. oktober ved samtidig bestilling.  
Pris for del 2 vil da være kr. 3.000 / 4.000

Afmelding
Ingen refusion ved afmeldinger senere end I uge før afvikling.

Ønsker du at blive medlem af DDV, og/eller ønsker du yderligere oplysninger, så kontakt os 
venligst.


