
Schemaläsning - El

Praktisk information
Tid och plats
8 nov 2018 hos Teknikföretagen,  
Storgatan 5, Stockholm.
Dag 1: 08.30-16.00

Avgift
2 900 kronor (medlem)
3 625 kronor (icke medlem) 
Priset är exkl. moms. Måltider samt 
dokumentation ingår.  
 
Anmälan är bindande och uteblivet deltagande 
debiteras full avgift. Vi förbehåller oss rätten att 
ställa in kursen på grund av för få deltagare.

Anmälan
Anmäl dig via e-post till Heléne Schultz,  
Servicesektionen, helene.schultz@tebab.com 
senast den 4 okt med deltagarinformation 
samt  fakturauppgifter. Meddela om du har 
speciella önskemål (kost mm.) 

Information
Kontakta:  Heléne Schultz, Servicesektionen
Telefon:     08-782 08 23  
E-post:       helene.schultz@tebab.com   
Hemsida:   www.servicesektionen.se

Schemaläsning el den 8 nov 2018 

 
Kursen vänder sig till dig som arbetar med installation/utbyte av pumpar i fastigheter och 
industrier. Kursen är huvudsakligen tänkt som en fortsättningskurs för den som har viss vana av 
scheman och schemaläsning men även grunderna och symboler repeteras snabbt.
Kursen är tänkt för såväl tidigare BB1-elever som för andra med viss schemaläsningsvana 
vilka vill förbättra sina kunskaper och färdigheter i schemaläsning och logisk felsökning. Även 
mätsäkerhet och mätinstrument/instrumentval behandlas. Som övningsmaterial används ett 
flertal typiska exempel på scheman från pumpbranschen.
Kursinnehåll:
• Schemaläsningens grunder
• Symboler, referensbeteckningar
• Mätsäkerhet, instrumentval
• Mätning och felsökning
• Läsning av scheman, exempel från pumpbranschen
• Övningsuppgifter, ritning och läsning av scheman
• Frågor på scheman

Servicesektionen c/o TEBAB. BOX 5510, 
114 85 Stockholm   
Besöksadress: Storgatan 5 
Tel: 08-782 08 50 - servicesektionen@tebab.com



Program - 8 nov

08.30 – 09.40 Schemaläsningens grunder - Symboler

09.40 – 10.00 Kaffe och macka

10.00 – 11.00 Referensbeteckningar (postbeteckningar), objektorienterad och placeringsorienterad   
                                    struktur - Genomgång av schemaexempel

11.10 – 12.00 Mätning och felsökning -Mätsäkerhet, instrumentval

12.00 – 12.45 Lunch

12.45 – 13.50 Läsning av scheman. Exempel från pumpbranschen

14.00 – 14.45 Övningsuppgifter, ritning och läsning av scheman, frågor på scheman

14.45 – 15.00 Kaffe och bulle

15.00 – 16.00 Genomgång av svaren på övningarna och övningsuppgifterna.

Erfarenhetsutbyte och diskussioner ang. kursinnehåll och upplägg
 
   



Personuppgiftspolicy 
Genom att anmäla mig är jag medveten om och godkänner: 

1. Hantering av personuppgifter 

Att Servicesektionen som förening och genom dess kansli (Teknikföretagens Branschgrupper AB) 
kommer hantera de uppgifter som delas i detta formulär för att förbereda, genomföra och följa upp 
detta evenemang. Vi behandlar i förekommande fall dina personuppgifter, såsom din mailadress, i 
enlighet med de krav som uppställs av dataskyddsförordningen och dataskyddslagen. Vi behandlar 
inte personuppgifter som inte är nödvändiga för oss att behandla och inte under längre tid än som 
behövs. För mer information om hur och varför vi behandlar personuppgifter, läs gärna vår 
personuppgiftspolicy, http://servicesektionen.se/om/gdpr/. Jag är även införstådd i att jag genom att 
meddela servicesektionen@tebab.com när som helst kan begära att mina uppgifter tas bort. 

2. Nyhetsbrev, inbjudningar med mera 

Att jag hamnar på Servicesektionens utskickslista för inbjudningar till evenemang samt nyhetsbrev 
och information till Servicesektionens utökade nätverk. Jag är även införstådd i att jag när som helst 
har rätt att begära att bli borttagen från en eller flera av dessa listor. Detta görs genom att klicka på 
avregistreringslänken eller meddela servicesektionen@tebab.com 

3. Fotografering 

Att det under dagen kommer att tas bilder. Dessa bilder kan i vissa fall komma att publiceras online, i 
tryckt material och i digitalt material. Både i redaktionella sammanhang och i marknadsföring av 
evenemang och föreningen. Jag är även införstådd i att jag genom att meddela 
servicesektionen@tebab.com  när som helst kan begära att en bild på mig tas bort. 

4. Specialkost 

Att om jag fyller i specialkost kommer denna information att delas med restaurangen som levererar 
mat till evenemanget. För dessa uppgifter om kost har jag säkerställt att samtycke finns till 
behandlingen av känsliga personuppgifter. Dessa uppgifter kommer att raderas 7 dagar efter aktuellt 
evenemang. För de personuppgifter som lämnas i anmälan har jag säkerställt att samtycke inhämtats 
från den personuppgifterna gäller. Genom att kryssa i rutan finns ett samtycke till att uppgifterna 
behandlas i enlighet med dataskyddsförordningens riktlinjer. Mer information om detta samt vilka 
rättigheter den registrerade har hittas här http://servicesektionen.se/om/gdpr/ 

5. Deltagarförteckning 

Vid evenemanget/kursen kommer vi dela ut en deltagarförteckning. Meddela oss om du inte vill du 
vara med på deltagarförteckningen. 
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