Kompetent Person Ekman´s PPE
I denna utökade kompetent person kurs kommer vi att gå igenom hur man kontrollerar rep, sele, falldämpare, karbiner, förankringssling samt annan hårdvara som tillfälliga förankringspunkter och fall-stopp.
Vi har genomfört utbildningar hos IKAR, Neofeu m.fl. och får således besiktiga deras utrustning.
Detta innebär att du efter ha genomfört vår utbildning anses kompetent att besiktiga fallskyddsutrustning
med undantag för fallblock och fasta system.

Avsedd för målgrupp
För de som gör den årliga kontrollen av personlig fallskyddsutrustning (PPE)

Kursinnehåll Teori

Målsättning för målgrupp
Efter kursen skall kursdeltagaren känna sig trygg med att besikta
personlig fallskyddsutrustning. Ger dig rätt kunskaper i att utföra den
lagstadgade kontrollen och besiktningen av personligt fallskydd och
räddningsutrustning

Övrigt
Kursen kan hållas hos kund. Teorisal och lämplig utbildningsplats.
(Begär offert)

Efter genomförd kurs erhålls ett certifikat

Ekmans kan naturligtvis hjälpa Er med kontrollen av Er utrustning.
Ni skickar den till oss eller så kan vi erbjuda på-plats-service.
Ring 044-10 34 99 för offert. Efter genomförd service erhåller ,servad
och godkänd utrustning med tillhörande dokumentation

•

Arbetsmiljöregler

•

Europanormer

•

Materiallära (genomgång av utrustning)

•

EN-standard

•

CE-märkning / Daglig kontroll / Periodisk kontroll

•

Kasserings kriterier

•

Bruksanvisningar

•

Regler och praktiska övningar gällande kontroll av fallskyddsutrustning enligt: EN 365

Kursinnehåll Praktik
•

Teoriprov

•

Bedömningsprov av fallskyddsprodukter

KOMPETENT PERSON EKMAN´S PPE
FÖRKRAV: Fallskydd grundutbildning inkl. Räddning
SPRÅK: Utbildningen genomförs på svenska (Kan genomföras på engelska enl. överenskommelse)
KURSSTART: Klockan 8,00
KURSLÄNGD: ca 6 timmar (inkl. frukost och lunch)
GILTIGHETSTID: 3år
INSTRUKTÖR: En av Ekmans auktoriserade instruktörer.
DELTAGARE TOTALT: Under rådande omständigheter med pandemin tar vi begränsat antal. max 6 deltagare
Ekmans Fallskydd förbehåller sig rätten att ställa in kursen om deltagarantalet blir mindre än 3 personer. Om så är fallet meddelar vi 5 dagar
innan kursstart.

PRIS: Per person: 4995:- exkl. moms . Vid större grupp, begär en offert.
Bokning av utbildning måste ske 7 dagar innan utsatt kurs

Ekmans Safety AB
Isolatorvägen 11

www.ekmanssafety.com

291 62 Kristianstad

info@ekmanssafety.com

044-10 34 99

