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Lär dig mer om ventiler!

Vi anser att våra utbildningar 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 och känner behov av ökade kunskaper. 

Vi erbjuder utbildningar inom olika områden, alla framtagna för att passa dig och dina behov. 

Vi tror nämligen att ju mer du kan om hur dina ventiler och mätinstrument fungerar, desto  
bättre kontroll och förståelse får du av din process. 

Välkommen till SOMAS Education Centre!

Varför utbilda dig 
hos oss?

Som ledande tillverkare av  
reglerventiler i Sverige, tror  
vi att vi har mycket att delge  
vad gäller våra kunskaper  
och erfarenheter. 

För att göra utbildningen så  
bra och anpassad som möjligt, 
bygger våra kurstillfällen på  
mindre grupper med  
maximalt 8 deltagare  
per tillfälle. 

Vi tror att en tätare  
kommunikation och möjlighet  
till diskussion ger ett stort  
mervärde för dig som  
deltagare.  

Våra kursledare

Vilken utbildning du än  
väljer så kommer du att 
träffa våra erfarna kurs- 
ledare, alla med  lång  
branscherfarenhet.

Så passa på att ställa dina  
specifika frågor till en  
expert!

Våra kurser är dessutom  
en naturlig mötesplats  
för människor med  
liknande arbetsuppgifter,  
vilket gör att också  
kunskapsutbytet mellan  
kursdeltagarna blir ett  
naturligt och viktigt  
inslag i utbildningen.

Företagsanpassad kurs

Är ni flera på samma företag  
som vill gå utbildning? 

Passar inte våra fasta  
utbildningsdagar din  
kalender? 

Kontakta oss så kan vi hålla  
en anpassad kurs för ditt  
företag. 

Utbildningen sker i våra  
lokaler eller på valfri ort.

Vi skräddarsyr innehållet  
helt efter ditt företags behov.

SOMAS Education Centre

Sagts om våra utbildningar:

”Kanon, nu känner jag mig mer säker i val av ventil”

”Applikationshandboken är jättebra för ventilval”

”Bra och lagom med grupp på 8 deltagare! Alla fick tid och tidsschemat var väl tajmat”

”Bra föreläsare med goda kunskaper”

”En väldigt bra utbildning. En av de bättre jag varit på”



Val och dimensionering av ventiler och ställdon

Kursen omfattar 2 dagar och behandlar gällande regelverk, kriterier för  
ventil- och ställdonsval, produktgenomgång samt dimensionering i  
teori och praktik.

Nyhet: Vi har nu blivit SIL certifierade tillverkare.  
Mer om detta i vår reglerventilkurs!

Kurstillfälle: 25-26 april 2018

Plats: SOMAS Education Centre

Läs mer i separat kursfolder eller på www.somas.se

Kursansvarig: Johnny Hindenäs, Tel: 0533-691735
Mobil: 070-601 75 60, E-post: johnny.hindenas@somas.se

Reglerventiler

Underhåll av ventiler och ställdon

Kursen omfattar 2 dagar och behandlar service/underhåll på  
kalottventiler, vridspjällventiler, kulventiler och ställdon samt  
montage och enklare kalibrering av lägesställare i teori och praktik. 
Efter genomförd kurs, ska du ha fått en god förståelse och kunskap  
för hur man gör service/underhåll på ventiler, ställdon och lägesställare  
från SOMAS.

Kurstillfälle: För 2018 är datum ej fastställt ännu

Plats: SOMAS Education Centre

Läs mer i separat kursfolder eller på www.somas.se

Kursansvarig: Henrik  Johansson, Tel: 0533-691780, 
Mobil: 070-232 80 91, E-post:  henrik.johansson@somas.se

Service

Reglerteknik grundkurs

Detta är en enklare kurs i reglerteknik för nybörjare och servicetekniker  
(1 dagskurs). Teori varvas med praktiska exempel från processindustrin. 

Efter genomförd kurs ska du ha fått förståelse för hur reglerloopen och  
dess komponenter fungerar. Du kan även analysera och felsöka med  
hjälp av trendbilder.

Kurstillfälle: Anordnas vid förfrågan

Plats: SOMAS Education Centre

Läs mer i separat kursfolder eller på www.somas.se

Kursansvarig: Per Johansson, Tel: 0533-691710 
Mobil: 070-247 32 87, E-post: per.johansson@somas.se

Reglerteknik

SOMAS Education Centre



www.somas.se

Välkommen till oss på SOMAS Education Centre!

Adress:
SOMAS Instrument AB

Norrlandsvägen 26
661 40 Säffle

Telefon: 0533-167 00 Fax: 0533-141 36 
E-post: sales@somas.se


