
 

 

 
 

 

Styr på verifikation efter del. 6 

 

Kom på kursus med El-konsulenterne og 

Elma Instruments 
 

Nu har du mulighed for at komme på et kompetencegivende kursus. Elma Instruments arrange-
rer i samarbejde med El-konsulenterne et spændende kursus hvor vi sætter specielt fokus på de 
nye krav til afprøvning og dokumentation i DS/HD 60 364, del 6. Undervisningen vil bestå af 
både teori samt praktiske øvelser, med Elma´s installationstestere - HT Italia & Metrel (se liste på 
bagsiden).  

 

Mange kurser er allerede afholdt med stor succes, og der er derfor planlagt 4 mere: 
 

23/3 2020 i Brøndby ● 24/3 2020 i Århus ● 28/9 2020 i Brøndby ● 29/9 2020 i Århus 
 

Altid opdateret kalender på www.elma.dk 

Formål 

• At give deltagerne kendskab til kravene i DS/HD 60 364 del 6. (eftersyn og afprøvning af installationer)  

• At styrke deltagernes kendskab til de forskellige målinger (i teori og praksis).  

• At orientere om de krav, som findes i kvalitetsledelsessystemet (KLS).  

 

Det er vores mål, at du efter kurset er i stand til  

• At kunne gennemføre de krævede eftersyn og afprøvninger ud fra DS/HD 60 364 del 6.  

• Har fået undervisning som gør at du er kvalificeret indenfor eftersyn og afprøvning,  
som der er krævet i DS/HD 60 364 del 6.  

• Er bekendt med krav som findes til dokumentation i KLS inden for eftersyn og afprøvning.  

 

Kursustilbud 
 

Kurset varer en dag og koster 1.995,- inkl. kursusbevis og 
forplejning. Hvis i er flere fra samme firma der tilmelder sig  
samtidig ydes der kr. 300,- i rabat pr. ekstra tilmeldt person.  
 
Du kan tilmelde dig på telefon 7022 1000 eller benytte  
tilmeldingsblanketten på bagsiden. 



 

 

Program for kursusdag 
 

Kursusprogram  

Morgenmad fra kl. 8:00 til 8:30  

• Velkomst og dagens program.  

• El – Sikkerheds loven.  

• Bekendtgørelser under loven.  

• Installations Bekendtgørelsen / KLS.  

• Installationsstandarden, DS/HD 60 364 SIK.  

• Verifikation af installationer efter DS/HD 60 364 del 6.  

• Eftersyn af installationer.  

• Afprøvning af installationer.  

• Gennemgang af installationstesteren og dens funktioner.  

• Test og afprøvning på en installation/tavle i praksis med jeres installationstester.  

• Spørgsmål / svar / debat.  

• Afslutning.  

 

Instrumentliste:  

• Metrel Eurotest AT Mi3101  

• Metrel Eurotest XA Mi3105  

• Metrel Eurotest XC Mi3152  

• Metrel Eurotest XDe Mi3155 

• HT Italia Combitest 419 / 420  

• HT Italia Combitest 425 / G3 / GSC60  

Disse kan også medbringes:  

• Metrel Eurotest Combo  

• Metrel Eurotest Q/61557  

• HT Italia Combitest 2019  

• HT Italia Macrotest 5035  

 

 

 Jeg ønsker at deltage på kursus i ____________________ den ____________________ á pris kr. 1.995,- 

Firma: 

Adresse: 

Post nr.: 

Att.:    Afdeling: 

e-mail:   Telefon: 

Rekvisition:  Instrument type: 

E-mail: info@elma.dk  Fax 7022 1001 

Elma Instruments A/S – Ryttermarken 2 – 3520 Farum – Telefon: 7022 1000 – Fax: 7022 1001 – www.elma.dk 
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