
Luni 19.03.2018, între 9.00 –
16.00

Standarde de siguranţă

Legislaţia privind echipamentele şi

mediul de lucru

Legislaţia privind Sănătatea şi

Siguranţa în Muncă

Marţi 20.03.2018, între 9.00 –
16.00

Marcajul CE şi Directiva Maşinilor

ISO 12100 - Siguranţa utilajelor-

Principii generale de proiectare

Analiza riscului şi reducerea

riscului

Newsletter MEGATECH

CURSURI DE SIGURANȚĂ A UTILAJELOR

Vă invităm să participaţi la evenimentul organizat de MEGATECH TRADING &

CONSULTING SRL, ce se va desfăşura în perioada 19.03 – 23.03.2018 şi este numit:

                    ,,SĂPTĂMÂNA SIGURANŢEI INDUSTRIALE ÎN CLUJ NAPOCA”

Vă vor fi prezentate noţiuni teoretice utile despre LEGISLAŢIA EUROPEANĂ referitoare

la SIGURANŢA UTILAJELOR, dar şi noţiuni practice, cu privire la exemple de SISTEME

SAFETY PILZ, ce pot fi integrate cu succes în utilaje.

Evenimentul se adresează inginerilor automatiști, electroniști, electrotehniști,

electromecanici, mecanici, tehnicieni din departamentele tehnice, de mentenanță,

producție, proiectare, cercetare.

Puteţi participa integral la prezentările abordate, de luni până vineri sau în zilele care au

tematica de interes pentru Dvs.

Programul trainingurilor este prezentat mai jos. Înscrierea se face în limita locurilor

disponibile şi participarea trebuie anunţată cu cel puţin 14 zile înainte de data de

desfăşurare.

Oferta pentru inscriere este de 150 Euro fara TVA/ persoană/ zi şi fiecare

persoana va primi o diplomă de participare.

PROGRAMUL
SĂPTĂMÂNII SIGURANŢEI INDUSTRIALE ÎN CLUJ NAPOCA

Miercuri 21.03.2018, între 9.00 – 16.00

ISO 13849 - Siguranţa utilajelor- Părţi referitoare la securitatea sistemelor de

comandă



Joi 22.03.2018, între 9.00 – 16.00

Senzori şi relee, sisteme de

siguranţă

Vineri 23.03.2018, între 9.00 –
16.00

Sisteme programabile de siguranţă

Megatech Trading & Consulting
Alexandru Ioan Cuza 32A, sector
1, București

021 3170568, 021 3170569  
pilz@megatech.ro
www.megatech.ro

IEC 62061 - Siguranţa utilajelor- Siguranţa funcţională a sistemelor de control

electrice, electronice şi programabile

Durată curs 7 ore, între 9.00 şi 16.00 cu 1 pauză de 1h şi 4 pauze de 15 min

Pentru mai multe informaţii nu ezitaţi sa ne contactaţi prin e-mail la
adresa pilz@megatech.ro

mailto:pilz@megatech.ro
http://www.megatech.ro/
mailto:pilz@megatech.ro

