„Ultrasound Certification ASTN LEVEL I”

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЛТРАЗВУК В ПРЕДИКТИВНАТА (ПРОГНОЗНА)
ПОДДРЪЖКА

ПОДГОТВЕТЕ СЕ РЕАЛНОСТИТЕ НА УТРЕШНИЯ ДЕН. СТАРТИРАЙТЕ ПРОМЯНАТА ДНЕС.
ЗАПОЧНЕТЕ ДА ПРОГНОЗИРАТЕ, ВМЕСТО ПРОСТО ДА РЕАГИРАТЕ !
Включете се в нашият първи сертифициращ курс на обучение по Ултразвук в България, организиран
съвместно със SDT Ultrasound Solutions. Врамките на три дни интензивно обучение, ще усвоите
основните принципи и практически насоки за използване на Ултразвуковата технология за надеждна
поддръжка на машини, инсталации и системи.
Курса представлява въведение в ултразвуковата теория и методите на приложение към сферите на
инспекция в поддръжката. Насочен е към компаниите търсещи ефективна програма, за управление на
инвестициите си. Ултразвуковата технология е представена в комбинация с изключително разнообразни
и и широкообхватни практически примери и упражнения.
За кого е подходящо това обучение:
Лидери, мениджъри и специалисти отговарящи за поддръжката, специалисти поддръжка на сгради и
инсталации. Сервизни мениджъри, Специалисти по NDT, Мениджъри и специалисти отговарящи за
поддръжката на електрически инсталации, Мениджъри и специалисти отговарящи за контрол на
качеството в производствени предприятия. Специалисти, които работят или планират да работят с
ултразвук и искат да повишат своята квалификация.






Ако сте лидер, който:
планира да разшири капацитета на направените вече инвестиции с въвеждането на ултразвук
програмата за Надеждна Поддръжка
искате да удължите живота на вашите машини, да намалите излишните разходи и да
ограничите престоите.
стремите се да използвате пълния капацитет на ултразвуковите уреди с които разполагате.
желаете да повишите нивото на поддръжката, като разработите съвременна система отговаряща
на световните стандарти и добри практики.
След приключване на обучението, ще знаете повече за това, как с помощта на
ултразвуковата технология да:






повишите енергийната ефективност във вашето предприятие
увеличите жизнения цикъл на инвестициите за които отговаряте
предвидите повредите и авариите на машините ви
изчислите паричната стойност на загубите от изтичане на сгъстен въздух в инсталациите




подобрите процесите по смазване на машините
да организирате ефективно вашата програма за поддръжка с помощта на Ултразвук
Кога : 18/06/2018 - 20/06/2018
Къде: Комплекс „Арбанашки хан”, Арбанаси

Цена 990.00 €
Цени, срокове и отстъпки:
 При участие на 2-ма човека от една компания : Цена 940 €/човек
 При участие на 3-ма човека от една компания : Цена 890 €/човек
 Краен срок за потвърждение 08/06/2018
 Посочените цени са без ДДС
Цената включва:
 3 /три/ дни интензивно обучение „Ultrasound Certification LEVEL I” курс, разработен от водещи
лидери на AMP CRLs Certified Reliability Leader AMP.
 Успешно завършилите обучението, ще получат сертификат Ultrasound Certificate LEVEL I
 Настаняване в луксозния хотелски комплекс „Арбанашки хан”, Арбанаси, включва : 2/две/
нощувки /18 и 19 Юни/ с включени закуски, 3 обяда /18, 19 и 20 Юни/ и 2 /две / вечерибезплатен паркинг, СПА зона, фитнес.
 Превод на български език.
Материали на магнитен и хартиен носител.
 И още….ще имате възможност да се запознаете и изградите контакти, като се включите в мрежа
от професионалисти, с които да обменяте полезна информация.

Лектор на обучението ще бъде Haris Trobradovic – Sales and Training Manager at SDT Ultrasound
Solutions, Belgium CRLs Certified Reliability Leader AMP.
( http://www.maintenance.org/pages/crleaders )

За повече информация, не се колебайте да ни потърсите: Димитър Мушков, тел.: +359 888 267476;
СИБЕЛА ООД ® www.sibela.eu ; mitko@sibela.eu

