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Alap információk
Időpont:

2020.11.06. (péntek)

Témakör:

Ipari gépek CE jelölése és biztonsága

Szervező:

ACE – Association of Conformity Experts

Helyszín:

Online

Részvételi díj:

A részvétel ingyenes, de online regisztrációhoz kötött!

Jelentkezés
Módja:

Online jelentkezési lap kitöltésével ide kattintva!

Határideje:

2020.11.04.

Fontos:

A regisztrációt követően a regisztráció során megadott email címre érkező levelet őrizze
meg, mert az tartalmazza a linket, amellyel kapcsolódni tud a programhoz!

Egyéb megjegyzések
•

Az előadásokat és az esetleges kérdéseket/válaszokat rögzítjük, és azt az ACE honlapján vagy egyéb
közösségi media felületein egy az egyben vagy szerkesztett formában publikálhatjuk! A jelentkezéssel
ezt a feltételt automatikusan elfogadja!

•

A rendezvény nem számít a felnőttképzési törvény szerint oktatásnak vagy képzésnek, hanem egy
egyszerű tudásmegosztó fórum és nyílt konzultáció!

•

Az ACE adatvédelmi szabályzatában foglaltak értelmében a jelentkezéshez, regisztrációhoz megadott
adatainak kezeléséhez minden jelentkező hozzájárul!

Csatlakozz a ACE csoporthoz, ahol nyugodtan felteheted a termékbiztonsággal, megfelelőséggel kapcsolatos kérdéseidet!
https://www.facebook.com/groups/aofce - https://www.facebook.com/ACEegyesulet/ - www.aofce.hu
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Program
Időpont
14.00 – 14.05

Téma

ACE és minden
szakmai előadó

ACE köszöntő és bemutatkozók

Bevezető
14.05 – 14.10

Előadó

• A további témák kapcsolódása és szerepe a CE jelölési feladatokhoz,

Berencsi Bence
elnökségi tag

ACE

felelősségekhez

Pneumatikus és elektro-pneumatikus rendszerek biztonságtechnikája:
• Rövid biztonságtechnikai összefoglaló
• A kockázatok felmérése
• A gép határai
• Veszélyek a gépen

14.10 – 14.50

• A kockázatok csökkentése; intézkedések

Radvány Miklós

FESTO

• Pneumatikusan megvalósított biztonsági funkciók
• Egyes biztonsági funkciók megvalósítása FESTO-elemekkel
(a mozgás megállítása, visszafordítása; lefúvás (energiamentes állapot
létrehozása); illetéktelen beavatkozás és váratlan bekapcsolás
megakadályozása; a nyomás és erő csökkentése; kétkezes vezérlés)

• Redundancia és diagnosztikai lefedettség
Aktuális változások a követelmények világában:
14.50 – 15.05

• Gépdirektíva tervezett változása (megjelenik a kiberbiztonság)

• Szabványváltozások a közelmúltból és a közeljövőből

Jaksa Péter
tanácsadó

SAASCO

Kiberbiztonság - Fókuszban az ipari vezérlőrendszerek
• Kiberbiztonsági gyorstalpaló

15.05 – 15.30

Bodó Jonatán
Sales Manager

• Kockázat és sebezhetőség
• Biztonságos tervezés

CCLab

• Szabályozás
• Megfelelősség értékelés

Gépek megfelelőségértékelése a H-modul szerint
15.30 – 15.50

Puskás Tamás
Quality Manager

CerTrust

• Megfelelőségértékelési modulok kiválasztási szabályai gépek esetén (A, B, H)

• H-modul és az ISO 9001 kapcsolatának áttekintése

és
Berencsi Bence
ügyvezető

SAASCO

Kis színes…
15.50 – 16.00

?

• BREXIT és az ipari gépek exportja/importja EU-Anglia között (és az UKCA jelölés)
• Használt gépek exportja Indiába (CECertification – nem az, mint aminek innen
látszik!)

Horváth Márta
divízió vezető

SAASCO

Kérdések, válaszok

Csatlakozz a ACE csoporthoz, ahol nyugodtan felteheted a termékbiztonsággal, megfelelőséggel kapcsolatos kérdéseidet!
https://www.facebook.com/groups/aofce - https://www.facebook.com/ACEegyesulet/ - www.aofce.hu

