
Pneumatik i praktiken

Camozzi Automations utbildningar baseras på mångårig 
erfarenhet av olika problemlösningar och applikationer inom 
industrin. Genom våra utbildningar och erfarenhet inom 
automationsområdet kan vi vara med och höja kompetensen 
och produktiviteten hos er personal och därigenom påverka 
konkurrenskraften för er verksamhet.

Utbildningarna genomförs vanligen i vårt Training Center i Malmö 
där vi använder oss av laborationsutrustning anpassad speciellt 
för utbildning med många praktiska övningar som effektiviserar 
inlärningen.

UTBILDNING
PNEUMATIK I PRAKTIKEN

Industrial Automation 

Packaging 

Woodworking

PASSANDE SEKTORER
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PROGRAM FÖR PNEUMATIK I PRAKTIKEN:

·  Pneumatikens grundprinciper
· Cylinderns uppbyggnad
· Luftbehandling och viktiga underhållsprinciper
· Symboler och flödesschema
· Ventiltyper och dess funktion

UTBILDNINGENS MÅL ÄR ATT DELTAGARNA SKALL FÅ EN KLAR ÖVERSIKT AV FÖLJANDE:

·  Läsa ett pneumatiskt flödesschema
· Utföra felsökning mer effektivt och tidsbesparande
· Utnyttja befintliga komponenter i sin anläggning bättre
· Minska driftstopp, driftkostnader och energiförbrukning

EFTER UTBILDNINGEN KAN DELTAGARNA:

DAG 1

15.45-16.00 Övrigt
13.30  Laborationer
13.00  Rundtur på Camozzi Automation i Malmö
12.00  LUNCH

10.30  Laborationer
09.30  Cylinder- och ventilteori
09.15  Pneumatikens ursprung
09.00  Registrering och samling

DAG 2

14.45-15.00 Kaffe och prisutdelning
14.15  Avslutning med frågesport
13.30  Laborationer
13.00  Kopplingar och slangar

12.00  LUNCH
10.00  Laborationer
09.15  Luftbehandling
09.00  Samling och återkoppling

Pneumatik i praktiken vänder sig till de som arbetar med pneumatiska system och passar dig som arbetar med 
exempelvis drift och underhåll av utrustning som innehåller pneumatiskt drivna komponenter. Det kan vara 
mekaniker, elektriker, maskinoperatör, eller även kontorsarbete i form av säljare, inköpare etc. som kommer i 
kontakt med pneumatiska komponenter i teorin men sällan i praktiken.

Pneumatik i praktiken

Kursavgift SEK 6.895:- ex. moms per person

Inkluderat i kursen: Kursmaterial, lunch samt för- och eftermiddagsfika. Dag 1 ingår även en kvällsaktivitet för de som har möjlighet. Deltagaren erhåller ett 

personligt utbildningsbevis efter avslutad utbildning.

Boka din plats redan idag genom att mejla utbildning@camozzi.se

Camozzi Automation AB
Bronsyxegatan 7
213 75 Malmö
Sweden
Tel. + 46 (0)40-600 58 00
utbildning@camozzi.se
www.camozzi.se

Contacts

Backoffice
Tel. +46 (0)40-600 58 70
order@camozzi.se

Teknikavdelning
Tel. +46 (0)40-600 58 80
teknik@camozzi.se
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