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Utbildning
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Camozzis utbildningar baseras på mång årig 

erfarenhet av olika problemställningar och 

applikationer inom industrin. Genom vår kurs-

verksamhet och erfarenhet inom automations-

området kan vi vara med och öka effektiviteten 

och motivationen hos er personal och däri-

genom påverka konkurrenskraften för er verk-

samhet.

Våra kurser genomförs vid vårt topp moderna 

Training Centre i våra lokaler i Malmö och 

leds av personal med gedigna kunskaper inom 

automation. Som verktyg använder vi modern 

laborations utrustning och simuleringsprogram. 

På så sätt kan vi göra kurserna intressantare 

och däri genom effektivisera inlärningen.

Vi erbjuder kurser inom grundläggande och 

avancerad pneumatik samt skräddarsydda kur-

ser som förutom fördjupad kunskap inom pneu-

matik även kan innehålla inslag av PLC-system 

samt el och mekatronik.

Våra utbildningssystem är mobila, vilket gör 

att vi kan erbjuda kurser på plats hos er. Detta 

innebär således mindre reskostnader. 

Våra Training Kits används av flera högskolor 

och gymnasieskolor runt om i världen.

Grundläggande pneumatik (steg 1), 2 dagar Påbyggnad pneumatik (steg 2), 2 dagar

Kurser

UTBILDNINGSRESULTAT

Kursdeltagarna har efter utbild-

ningen fått tillräckliga kunskaper 

för att arbeta effektivt och säkert 

med pneumatiska komponenter 

och system i industriella anlägg-

ningar.

EFTER GENOMFÖRD KURS 
KAN DELTAGARNA:

• Förstå pneumatikens funktions-

principer.

• Följa pneumatiska scheman och 

kunna koppla upp och felsöka 

enkla systemlösningar. 

KURSINNEHÅLL

• Pneumatikens funktionsprinciper 

och fysikaliska förutsättning ar.

• Uppbyggnad av ett pneumatiskt 

system, från kompressor till 

verk ställande don. 

• Pneumatiska symboler.

• Enklare logiska villkor och  

sekvensstyrningar.

KURSNYTTA

• Ökad förståelse för den utru  s t -

ning man kommer i kontakt med 

i sitt arbete.

• Tidsbesparing vid felsökning, 

vilket medför kortare driftstopp.

• Bättre utnyttjande av komponen-

terna i sin anläggning. 

MÅLGRUPP

Drift- och underhållspersonal, kon-

struktörer, montörer, produk tions -

tekniker, säljare, lärare m.fl.

HJÄLPMEDEL

Camozzi Training Kit A  

med tillhörande laborationer

PRIS: 4.900 kr ex. moms

UTBILDNINGSRESULTAT

• Förstå samspelet mellan pneu-

matiska och elektriska kompo-

nenter.

• Fördjupning i pneumatiska 

komponenter och energi- 

besparingsfunktioner i pneumati-

ska anläggningar.

• Hantera förlopp i flera steg, 

sekvens styrning med pneumati-

ska logikfunktioner. 

KURSINNEHÅLL

• Elektriska givare/avkännare i 

pneumatiska system.

• Genomgång av funktion och 

principiell uppbyggnad av ventil-

block. 

• Kort presentation av olika serier 

av ventilblock och deras karakte-

ristiska egenskaper. 

• Funktionalitet och möjligheter 

med multipol- respektive fält-

bussanslutna ventilblock.

KURSNYTTA

Kunskap för att kunna utforma 

och dimensionera pneumatiska 

system. 

MÅLGRUPP

Drift- och underhållspersonal, kon-

struktörer, montörer, produk tions-

tekniker, säljare, lärare m.fl.

HJÄLPMEDEL

Camozzi Training Kit A  

med tillhörande laborationer

Camozzi Training Kit B  

med tillhörande laborationer

PRIS: 5.200 kr ex. moms

ANMÄLAN

För anmälan kontak ta oss gärna på  

040-600 58 00 eller  

utbildning@camozzi.se

 

Önskar du en skräddarsydd kurs, kontakta 

oss gärna för att diskutera dina behov.

SIMULERINGSPROGRAM

Multimediaverktyg används för att lättare 

förstå de pneumatiska komponenternas 

rörelser och funktioner.

LÄROMEDEL

”Pneumatic Automation” är det ideala 

läromedlet som används för att förstå 

principer och applikationer. Varje deltaga-

re får en kostnadsfri bok.

För kurstider, läs mer på www.camozzi.se
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