3 točke IZS

in

vabita na spletni seminar

Predstavitev SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del:
Splošne zahteve v povezavi z evropsko harmonizacijo
Datum:
12. oktober 2021
Ura:
10.00 – 14.00
Organizator: SIST
Povezavo na spletni seminar boste prejeli na svoj elektronski naslov.
Uvod
Iz Pravilnika o varnosti strojev, katerega osnova je EU direktiva o strojih 2006/42/ES je stroj definiran kot:
- sklop, opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške
ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so
povezani za določeno uporabo,
- sklop iz prejšnje alineje, ki mu manjkajo samo komponente za priključek na lokaciji ali na vire energije in
gibanja,
- sklop iz prve in druge alineje te točke, pripravljen za namestitev in usposobljen za delovanje kot tak, le če
je nameščen na prevoznem sredstvu ali v zgradbi ali konstrukciji,
- sklopi strojev iz prve, druge in tretje alineje te točke ali delno dokončani stroji iz f) točke tega odstavka, ki
so zaradi doseganja istega cilja razmeščeni in krmiljeni tako, da delujejo kot povezana celota,
- sklop povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so združeni z namenom
dviganja bremen in katerih edini vir energije je neposredna uporaba človeške sile,
S 14. septembrom 2021 je prenehala veljavnost predhodne verzije EN 60204-1:2006, njegovega dodatka
A1 in popravka AC. S tem se je zaključilo obdobje, ko se proizvajalec pri konstrukciji novega izdelka lahko
odloči, kateri standard bo uporabil.
Pred odobritvijo, da se standard lahko navede v seznamu standardov k ustreznim direktivam, je bil zveden
pregled standarda. Rezultat tega pregleda so tudi določene spremembe, ki jih je treba upoštevati v
evropskem prostoru.
To predavanje bo v namenjeno predstavitvi sprememb in zahtev.

Predstavitev je namenjena
osebam, ki imajo opravka s stroji in njihovo opremo, kot so:
–
proizvajalci,
–
vzdrževalci,
–
serviserji,
–
pregledniki,
–
drugim osebam, katerih skrb je pravilno delovanje in uporaba strojev pa seveda nadrejenih vseh teh.
Kaj boste pridobili z udeležbo
Z udeležbo pridobite osnove v zvezi z namenom standarda, izrazjem in področji, ki jih pokriva. Težišče bo
preverjanje električne varnosti oziroma varnosti električne opreme stroja.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na izobraževanju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih
vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
Ponujamo tudi popust za stalne udeležence naših seminarjev ter večji popust za podjetja, ki prijavijo več
zaposlenih.

Program

9.30 - 10.00

10.00 - 10.55

Registracija/prijava udeležencev ter pozdrav organizatorja
Uvodni del:
- Kratka predstavitev
- Varnost strojev
- Namen standarda SIST EN 60204-1
Novi standardi v pripravi odborov IEC TC 44 in CENELEC CLC/TC44X:

11.00 - 11.40

Spremembe na osnovi razvoja standarda glede na predhodno verzijo

11.40 - 12.10

Zahteve evropske harmonizacije za SIST EN 60204-1:2018

12.15-13:45

Nekatera poglavja SIST EN 60204-1

13:45 – 14:00

Odgovori na vprašanja udeležencev

Udeleženci lahko do 5. oktobra 2021 vnaprej pripravite in pošljete vprašanja, ki jih zanimajo v zvezi SIST
EN 60204-1, na seminarji@sist.si.
Izvajalec:
Mag. Bogdan Seliger, univ. dipl. ing.

Mag. Bogdan Seliger je bil do upokojitve zaposlen v firmi METREL d.d, kjer je med drugim opravljal tudi
svetovanja in druge dejavnosti na področju elektromagnetne združljivosti, varnosti, uporabe standardov,
zahtev direktiv. V ta namen je član in vodi SIST/TC MOV, je tudi dolgoletni član SIST/TC EMC. V okviru
EZS je sodeloval pri pripravi pravilnikov in smernic za varnost nizkonapetostnih (NN) inštalacij, ter zaščite
pred strelo, prevajanju strokovnih standardov in kot svetovalec za področje NN inštalacij. Je urednik in
soavtor večih publikacij za področje nizkonapetostnih inštalacij. Sodeloval je tudi PRIJAVNICA – 2021-17/1

Predstavitev SIST EN 60204-1:2018 Varnost strojev - Električna oprema strojev - 1. del: Splošne zahteve v
povezavi z evropsko harmonizacijo
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Prosimo, vpišite svoje podatke

Ime in priimek udeleženca

Naziv organizacije/podjetja

Naslov

Davčna številka

Telefon

Identifikacijska št. inženirja

E-pošta

Datum

Podpis in žig

Prijave na spletni seminar: Prijavnice pošljite najkasneje do 8.10.2021, na Slovenski inštitut za standardizacijo, Šmartinska c. 152,
SI-1000 Ljubljana, po navadni pošti ali po elektronski pošti na seminarji@sist.si ali po faksu na številko 01/478 30 94.
Število mest je omejeno. Prijavnica velja kot naročilnica.
KOTIZACIJA:
Kotizacija za udeležbo znaša 159,00 + 22 % DDV (skupaj z DDV: 193,58 EUR):
–
–
–
–
–

člani SIST in SIST/TC imajo 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 155,18 EUR)
člani EZS imajo 20 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom je 155,18 EUR)
organizacije, ki prijavijo 2 zaposlena, imajo pri kotizaciji 5 % popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za posameznika je
184,28 EUR)
organizacije, ki prijavijo 3 ali več zaposlenih, imajo pri kotizaciji 30% popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za
posameznika je 135,79 €)
stalni udeleženci imajo 30% popusta (cena z DDV in upoštevanim popustom za posameznika je 135,79 €)*
* Za stalnega udeleženca velja podjetje, ki je v preteklih 12 mesecih od zadnje prijave na seminar, prijavilo najmanj 3 zaposlene.
Prosimo, da nas na to opozorite pri prijavi na seminar.
Popusti se ne seštevajo.
Vaša prijava na spletni seminar je sprejeta, ko prejmete potrditev po elektronski pošti.
V kotizacijo so vključeni e-seminarsko gradivo in potrdilo o udeležbi. E-seminarsko gradivo boste udeleženci prejeli na svoj elektronski
naslov pred spletnim seminarjem, potrdilo pa po redni pošti po izvedbi spletnega seminarja.
Prosimo, da kotizacijo za predstavitev poravnate najpozneje 3 delovne dni pred začetkom dogodka na račun pri Upravi za
javne prihodke 01100-6030348413, sklic na št. 00-53-61733-DŠ prijavitelja. Račun boste prejeli po spletnem seminarju.
Odpoved: Zadnji rok za odjavo udeleženca je 3 delovne dni pred spletnim seminarjem. V tem primeru vam kotizacijo vrnemo v
celoti. Pri odjavah po tem roku ali neudeležbi kotizacijo zadržimo v celoti.
V primeru premajhnega števila udeležencev si pridržujemo pravico do odpovedi spletnega seminarja. V tem primeru vam vnaprej
vplačano kotizacijo vrnemo.

