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Utbildning
Reglerventiler



Lär dig mer om Reglerventiler!
Val och dimensionering av ventiler och ställdon

Vår utbildning ska lära dig sånt som du har direkt användning av i ditt arbete.  
Kom till oss på SOMAS Education Centre och få en skräddarsydd utbildning utformad för dig som 
arbetar med ventiler i industriella processer.

För att få en väl fungerande process så är det viktigt att fastställa de driftsdata som gäller. Detta  
kräver att den som gör kravspecifikationen för en reglerventil är väl förtrogen med processen  
och att inte bara max. data presenteras utan även min. och normalvärden anges.

Det är dessutom viktigt att det inte skapas säkerhetsmarginaler som leder till att ventilerna  
kommer att arbeta vid små öppningsvinklar med dålig upplösning som följd. 

Kursen omfattar 2 dagar.

Nyhet: Vi har nu blivit SIL certifierade tillverkare! Mer om detta pratar vi om i kursavsnittet  
”Regelverk, standarder och kvalitetsstyrning”.

Kom till oss på SOMAS Education Centre och lär dig mer om Reglerventiler!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

För information om nästa kurstillfälle, se vår hemsida www.somas.se

Kursinnehåll

• Regelverk, standarder  
och kvalitetsstyrning

• Krav på processdata

• Kriterier för ventilval

• Ventiltyper

• Ventilegenskaper

• Manöverdon

• Lägesställare

• Tillbehör

• Beräkningsprogram SomSize

• Grupparbete beräkningar

• Visning av ventiltillverkning

• Praktiska övningar

Efter utbildningen ska du:

• Känna till det viktigaste om  
regelverk och normer

• Förstå grundläggande kriterier  
för ventil- och manöverdonsval

• Känna till olika ventiltyper

• Förstå olika ventilers egenskaper

• Kunna använda ventil- 
beräkningsprogrammet SomSize

• Fått förståelse för ventiltillverkning 

Johnny Hindenäs - Kursansvarig och föreläsare

Senior rådgivare på marknadsavdelningen med erfarenhet sedan  
mitten av 70-talet av ventilval inom processindustrin. Johnny arbetar 
dagligen med marknadsfrågor och tekniska lösningar och är med sin 
erfarenhet aktiv inom många av SOMAS större ventilprojekt.

Kontakt: Tel: 0533-691735 Mobil: 070-601 75 60

E-post: johnny.hindenas@somas.se



Magnus Jansson  
Magnus arbetar på SOMAS sedan 2000 och har tidigare mångårig erfa-
renhet från konsult- och marinbranschen.

Magnus arbetar dagligen med frågor kring standarder och regelverk 
och delar gärna med sig av sina erfarenheter kring detta. 

Kontakt: E-post: magnus.jansson@somas.se

Våra föreläsare

Anders Eriksson
Anders har arbetat på SOMAS sedan 1995 i olika roller och har tidigare 
erfarenhet  inom instrumentering för papper- och massaindustrin. 

Anders har arbetat som Sverige- och exportsäljare och var under flera 
år ansvarig för Teknikavdelningen.  

Kontakt: E-post: anders.eriksson@somas.se

Per Johansson 

Per har mer än 20 års erfarenhet från processindustrin och är vår  
specialist inom reglerteknik, automation och styrning av ventiler. 

Per kommer att ge dig djupare kunskaper om olika manövedon,  
lägesställare och övrig kringutrustning.

Kontakt: E-post: per.johansson@somas.se

Robert Sarin  
Robert arbetar på SOMAS sedan 2008 som exportsäljare och är  
ansvarig för ventilberäkningsprogrammet SomSize. Han har även  
flerårig instrument- och regleringserfarenhet från papper- och  
massaindustrin från tidigare anställningar.

Robert kommer att leda föreläsningen kring vårt beräkningsprogram.

Kontakt: E-post: robert.sarin@somas.se

Johan Bergsland
Johan är kvalitetschef och har arbetat på SOMAS sedan 2013.

Han har även lång erfarenhet av kvalitet och ventiltillverkning från tidi-
gare anställningar.  

Johan kommer att vara en del av föreläsningen gällande standarder 
och regelverk.

Kontakt: E-post: johan.bergsland@somas.se



www.somas.se

SOMAS Instrument AB, Norrlandsvägen 26, 661 40 Säffle

Välkommen till oss på SOMAS Education Centre!

Anmäl dig på vår hemsida www.somas.se eller till vår kursansvarige Johnny Hindenäs.  
Tel: 0533-691735, Mobil: 070-601 75 60

Antal platser är begränsat.

Kursavgift: 9400 kr (exkl. moms)/deltagare inklusive kurslitteratur, kaffe, lunch och middag.

Hotellreservation: SOMAS reserverar hotellrum för den som önskar. Dina hotellkostnader  
betalar du själv direkt till hotellet.

Betalningsvillkor: Kursavgiften faktureras direkt efter avslutad kurs. Villkor 30 dagar netto.

Avbeställning: Har du inte möjlighet att utnyttja din kursplats får den överlåtas till någon annan person. 
Glöm inte att meddela detta till kursansvarig. Vid avbokning 2-3 veckor innan kursstart debiteras 50 %  
av kursavgiften. Vid avbokning senare än 2 veckor innan kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Kursintyg: Efter genomförd kurs utfärdas ett kursintyg.


