
Kursusbeskrivelse 
Kurset giver en gennemgang af, hvor ATEX-direktiverne er 
gældende, og hvordan de i praksis skal bruges.

Udbytte af kurset 
Efter kurset vil man have et bredt kendskab til de direktiver, 
standarder og metoder der gælder i forbindelse med instal-
lation og brug af udstyr i eksplosionsfarlige områder.

Målgruppe 
Kurset henvender sig til medarbejdere i virksomheden, der 
producerer udstyr eller installerer materiel, som skal an-
vendes i områder med eksplosionsfare, samt vedligeholder 
udstyret.

Hovedemner
• Gennemgang af grundbegreber i forbindelse med eksplo-

sionsfarlige områder.

• Gennemgang af både anvendelses-direktivet 1999/92/EF 
og udstyrsdirektivet 2014/34/EU

• Introduktion til zoneklassifikation

• Introduktion til Udvidet APV (eksplosionssikringsdoku-
ment)

• Installations regler i eksplosionsfarlige områder.

• Krav til mærkning af materiel

• Videreuddannelse/vedligehold af viden

Standarder der undervises i
• EN 60079-10-1 Klassifikation af gasområder

• EN 60079-14 Installationer i farlige områder

• EN 60079-17 Vedligehold i farlige områder

Program 
09.00 Velkomst, kaffe og rundstykker

9.15 ATEX grundbegreber

11.00 ATEX produktdirektiv 2014/34/EU

12.00 Frokost

12.45 ATEX brugerdirektiv 1999/96/EF

13.30 Kort introduktion til klassifikation

14.00 Installationsregler efter DS/EN60079-14

15.00 Egensikrekredse

15.45 Afslutning og evaluering

Underviser
Per Kragh har undervist på mere end 1000 
ATEX-kurser siden 2006. Alle er blevet 
kvitteret med gode evalueringer. Fordi Per 
er ATEX-ekspertog fordi kursisterne sætter 
stor pris på, at han bruger ALLE kneb for 
at gøre stoffet tilgængeligt og operativt for 
den enkelte.

fordi vedligehold er mennesker

ATEX – Kursus for teknikere

Torsdag 19. september 2019
kl. 9.00-16.00

1999/92/EF- anvendelsesdirektivet og 2014/34/EU – udstyrsdirektivet

Fra Brugerdirektivet:

Arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdstagere, der arbejder i områder, hvor der kan forekomme eksplosiv  
atmosfære, får tilstrækkelig og hensigtsmæssig oplæring med hensyn til eksplosionsbeskyttelse.



fordi vedligehold er mennesker
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PRAKTISKE OPLYSNINGER

Adgangskrav til kurset
Teknisk baggrund 

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

Tilmelding
www.ddv.org under Arrangementer.

Sted
DDV, Købmagergade 86, 7000 Fredericia, lokale A1.3

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

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.

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.


