Inspekcje systemów i urządzeń elektrycznych
oraz automatyki i sterowania
Marine Training Services

To trzydniowe szkolenie dostarczy Państwu bardzo przydatnych umiejętności,
abyście czuli się bardziej pewni siebie, w swoim podejściu do prowadzenia napraw
urządzeń i maszyn elektrycznych oraz systemów automatyki i sterowania, a także byli
bardziej pewni swoich decyzji, uczestnicząc w odbiorach tychże urządzeń i systemów,
zgodnie z przepisami LR. W trakcie szkolenia będzie Państwo zachęcani do
wgłębiania się w przedstawiane zagadnienia i udział w ćwiczeniach dla zwiększenia
zrozumienia istoty występujących problemów.
Kto skorzysta?

Ujęte tematy:

To szkolenie jest przeznaczone dla
superintendentów handlowych statków
morskich, mechaników okrętowych i
elektryków oraz innych osób, które
potrzebują wiedzy jak postępować przy
uzgadnianiu napraw i odbiorach u
producentów, statkowych urządzeń i
systemów elektrycznych oraz automatyki i
sterowania.
Na zakończenie szkolenia, będziecie w
stanie:

1. Wprowadzenie do wymagań Zasad i
Przepisów Lloyd’s Register oraz innych
2. Bezpieczeństwo elektryczne
3. Warunki zewnętrzne
4. Instalacje elektryczne
5. Strefy niebezpieczne
6. Maszyny elektryczne
7. Rozdzielnice i aparatura elektryczna
8. Transformatory
9. Kable
10. Kontenerowe zespoły prądotwórcze
11. Próby elektryczne
12. Automatyka i sterowanie
13. Systemy programowalne
14. Zarządzanie konfiguracją
oprogramowania
15. Inżynieria systemów
16. Nowatorskie rozwiązania
17. Zasilanie z lądu

•

Interpretować przepisy LR,
odnoszące się wymagań
klasyfikacyjnych oraz
konwencyjnych odpowiednio do
zakresu tematycznego w
przedstawionych zagadnieniach

•

Mieć pewność w dyskusjach podczas
uczestnictwa w odbiorach, zarówno na
statku jak i u producentów urządzeń
oraz systemów.

Inne szkolenie, które mogą Was
zainteresować:

http://www.lr.org.pl/

Na zakończenie szkolenia każdy
otrzymuje świadectwo uczestnictwa.

Working together
for a safer world

::

To find out more about how we can help you please visit us at:
www.lr.org/training or contact us at mts@lr.org
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