Med rätt
åskskydd blir
dina kunder
tryggare!

Gå vår åskskyddskurs, utbilda
dig och få de digitala verktygen
för riskbedömning.

SEKs Åskskyddskurs ger dig de digitala verktygen
för riskbedömning som skyddar liv och egendom
Johan Bäckman, en av Sveriges främsta experter inom åskskyddsteknik,
ger dig verktygen för att bedöma behovet av skydd, utvärdera eventuella
följder och välja rätt skyddsåtgärd. Det gör dina kunder tryggare och det
blir lättare att se de ekonomiska fördelarna.
• Vi går igenom: Standarden SS-EN 62305, Åskskydd,
SEK Handbok 452 och handbokens medföljande riskberäkningsprogram.
• Hur åska uppstår
• Olika typer av åskskador

Orter och datum för SEKs Åskskyddskurs
Göteborg
Malmö
Stockholm
Stockholm
Umeå
Göteborg
Stockholm

vecka
vecka
vecka
vecka
vecka
vecka
vecka

14
15
20
23
36
37
38

onsdag 3 april
onsdag 10 april
onsdag 15 maj
tisdag 4 juni
onsdag 4 september
onsdag 11 september
onsdag 18 september

• Hur riskbedömning görs på bästa sätt
• Behov och ekonomisk motivering av ett åskskydd

Skräddarsydd Åskskyddskurs!

• LPS – åskskyddsklasser, uppbyggnad och konstruktion

Vill du att en expert inom åskskyddsteknik kommer till er och håller
utbildning går det också bra. Vi kan skräddarsy en åskskyddskurs
utifrån ert företags speciella behov.

• LPZ – vad är en åskskyddszon
Kursen ger får ökad förståelse för åskskyddsteknik och kunskap om hur du
kan lösa åskskyddsproblematiken i enlighet med gällande svensk standard
för att skydda människor, byggnader, installationer och egendom.

Var förberedd inför årets åsksäsong,
anmäl dig redan idag!
I priset 4 495 kronor per person ingår:
•
•
•
•
•

Endagsutbildning
Kurspärm
SEK Handbok 452 Åskskydd
Excelprogramvara
Lunch, och fika i pauserna

Har du frågor är du välkommen att kontakta Krister Elfgren,
på 08-444 14 07 eller krister.elfgren@elstandard.se
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Behöver du inte handboken och excelprogramvaran
betalar du 3 995 kronor per person.

Först till kvarn gäller, antalet platser är
begränsat till 15 personer per utbildningstillfälle.

Läs mer och anmäl dig
på www.elstandard.se/kurs

Treehuggers
MILJÖMÄRKT TRYCKSAK 3041 0417

SEK Svensk Elstandard är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering i
Sverige inom det elektrotekniska området.
Standarderna utformas till största del genom
internationella och europeiska samarbeten
där SEK representerar och samordnar svenska
företag, organisationer och myndigheter.
Med sina specialistkunskaper deltar
omkring 700 experter från olika företag,
myndigheter, organisationer, högskolor och
universitet i standardiseringsarbetet.
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