Jännitetyökoulutus enintään 1000 V laitteistoissa
Tuotenumero: 421202
570,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
395,00 € (+ alv 24%) jäsenhinta
Koulutus pidetään SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus-standarin 3. painoksen
mukaan. Jännitetöitä on nyt helpompi tehdä turvallisesti. Kurssilla käydään
läpi jännitetyön tekemiseen liittyvä ohjeistus huomioiden jännitetyöhön
liittyvät tarkistukset, turvallisuustoimenpiteet ja ympäristöolosuhteet.
Iltapäivällä harjoitellaan työrasteilla tyypillisten jännitetöiden tekemistä
asianmukaisten työkalujen ja henkilökohtaisten suojavarusteiden avulla.
Päivän päättää kertauskoe tärkeimmistä jännitetyöhön liittyvistä asioista.

HUOM!
Osallistujilla on oltava voimassa oleva, enintään 5 vuotta vanha, yleinen
sähkötyöturvallisuuskoulutus. Osallistujat voivat halutessaan ottaa
mukaan koulutustilaisuuteen omat jännitetyövälineet, jos sellaiset ovat
käytettävissä (1000 V työkalut, kasvosuojus, JT -käsineet, SFS-EN 11
612 -työvaate ja 1 000 V eristeaineiset lisäsuojat).
Sähköinfo-lehden artikkeli: Kokenutkin sai paljon irti
jännitetyökurssista
Kurssin hinta vuonna 2019 on
590,00 € (+ alv 24%) normaalihinta
jäsenhinta

410,00 € (+ alv 24%)

Hyödyt
Koulutuksessa kerrotaan jännitetyön tekemiseen liittyvät määräykset ja ohjeet voimassa olevan SFS 6002
Sähkötyöturvallisuusstandardin 3. painoksen mukaisesti.

Sisältö
8.15 Ilmoittautuminen ja aamukahvi
8.45 Teoriaosuus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sähkön vaarallisuus jännitetöiden kannalta
Jännitetyöstä yleensä, mitä sillä tarkoitetaan?
Ammattitaitovaatimukset jännitetöissä
Koulutuksen sisältö
Pätevyyden ylläpito
Jännitetyömenetelmät ja harjoitustyöt
Jännitetyön ehdot
Jännitetöissä käytettävät työkalut, laitteet ja suojavälineet
Suojavaatetus valokaarivaarallisissa töissä
Jännitetyön organisointi
Jännitetyötä muistuttavat vakiintuneet toimenpiteet
Esimerkkejä perustason ja vaativista jännitetöistä
Kirjallisen harjoitustyön antaminen

11.30 Lounastauko

12.30 Työharjoitteluosuus
• Harjoitustyörastien läpikäynti eli tyypillisten jännitetöiden harjoittelua käytännössä
• Kirjallisen harjoitustyön tekoa
15.15 Kertauskoe päivän tärkeimmistä asioista
15.45 Kokeen palautus ja loppukeskustelu
16.00 Koulutus päättyy

Hinta
Sähkö- ja teleurakoitsijaliiton jäsenet saavat liiton tuotteista jäsenalennuksen. Jäsenhinnat koskevat STULn varsinaisia
jäseniä, jäsenjärjestöjen jäseniä, yhteistoimintajäseniä sekä tiedotussopimuksen tehneitä oppilaitoksia.

Jäsenyytesi tunnistetaan kun kirjaudut tilauksen yhteydessä.

Paikka&Aika
KURSSIPAIKKA Sähköinfo Oy Harakantie 18 B, 1 krs, 02600 Espoo

Kouluttajat
Jenna Kauppila ja Timo Ylinen, Sähköinfo Oy

Lisätietoja
HUOM!
Osallistujilla on oltava voimassa oleva, enintään 5 vuotta vanha, yleinen sähkötyöturvallisuuskoulutus. Osallistujat voivat
halutessaan ottaa mukaan koulutustilaisuuteen omat jännitetyövälineet, jos sellaiset ovat käytettävissä (1000 V työkalut,
kasvosuojus, JT -käsineet, SFS-EN 11 612 -työvaate ja 1 000 V eristeaineiset lisäsuojat).
Voit ilmoittautua kurssille valitsemalla Paikka-välilehdeltä haluamasi toteutuspäivän ja siirtämällä sen ostoskoriin. Voit
ilmoittautua myös tilaukset@sahkoinfo.fi tai 09 54761422
Kurssin sisällöstä saat lisätietoja: Timo Ylinen puh. 09 5476 1320, timo.ylinen@sahkoinfo.fi
Myös yrityskohtaisena koulutuksena, vaikka yrityksessäsi – pyydä tarjous!
PERUUTUS
Jos et pääse kurssille, jolle olet ilmoittautunut, peruutathan osallistumisesi viimeistään 4 työpäivää ennen kurssipäivää.
Muussa tapauksessa laskutamme 100 % kurssin hinnasta.

Kenelle
Koulutus on tarkoitettu kaikille niille sähköalan töitä tekeville henkilöille, joiden työ kohdistuu tarkoituksellisesti jännitteisiin
osiin tai heillä on työnsä aikana mahdollisuus vahingossa koskettaa työkohteen lähellä olevia paljaita, jännitteisiä osia.

Palaute
Kurssilaiset ovat arvioineet tilaisuuden kokonaisuutena 3,38 (asteikko 1-4) ja vastanneista 87,50% arvioi saaneensa uutta
tietoa kurssilta. (4/2018)

Kurssipalautteita:

"Hyvä, asiat selkeästi esillä" 4/2018
"Erinomainen" 4/2018
"Kokonaisuus erittäin hyvin suunniteltu ja harjoitustyöt suurta plussaa" 3/2015
"Kiinnostavaa oli suojavälineet ja käyttö sekä yksintyöskentely" 1/2015
"Kertaus oli tarpeen, osa oli jo päässyt unohtumaan" 1/2015
"Työvälineiden käytön harjoittelu oli hyödyksi" 11/14
"Hyvä tietää kuka saa tehdä ja mitä vaatii!" 09/14
”Palautti mieleen mitä jännitetyö on ja opetti suojavälineiden käytön” 04/2014
”Kokonaisuudessaan hyödyllinen/tarpeellinen kurssi” 03/2014
Anna palautetta kurssista palautelomakkeella

