
Индустриски 4mA до 20mA струјни јамки, аналогни и дигитални (HART) претворувачи  (притисок/струја, 
температура/струја, фреквенција/струја), вентили, прекинувачи, сензори... се ова се компоненти од чие 
правилно работење зависат производните процеси а последица од нив е квалитетот на крајниот 
производ. 
 Дали доволно ги познаваме?
 Дали знаеме како да ги оддржуваме?
 Кои од нив треба да се калибрираат и како?
 Зашто и како да се води документација за калибрација?

На сите овие прашања  ќе се обидеме да ви одговориме на еднодневниот “модуларен” стручен семинар 

Калибрација и Оддржување на Процесна Инструментација во 
Индустриските Процеси, Барање или Потреба? 

Во Среда, 07.11.2018 
Локација: Хотел Queen’s, Скопје - Локација

Програмa: 

09:00-09:15h  Регистрација на учесници 
09:15-10:00h  Модул 1: Основи на калибрација во процесна инструментација 
10:00-10:45h Модул 2: Калибратори на струјна јамка 
10:45-11:00h   Пауза 
11:00-11:45h   Модул 3: Калибратори на притисок 
11:45-12:30h   Модул 4: Калибратори на температура 
12:30-13:15h   Кетеринг пауза 
13:15-14:00h   Модул 5: Документирање на процесна калибрација 
14:00-14:45h   Модул 6: Калибрација на HARТ претворувачи 
14:45-15:00h   Заклучок на семинарот, одговор на прашања 

Котизацијата за стручниов семинар “Калибрација и оддржување на процесна инструментација во индустриските 
процеси, барање или потреба?” изнесува 2.000,00денари/по учесник и потребно е да се уплати на наша жиро 
сметка пред самиот настан, за што ќе добиете профактура после извршената пријава. Секој учесник по завршување 
на семинарот ќе добие диплома за учество и материјали од истиот. Во цената е вклучено и освежување за време на 
паузите и кетеринг.  

Програмата е оквирна и може да се прилагоди на желбите на слушателите, да се продолжи или скрати. Ако 
имате припремено посебни прашања за калибрација и оддржување на процесната инструментација ве молиме да 
ни ги доставите во самата пријава  или на мејл mo@loging.mk со назнака “За семинар Калибрација” како би 
спремиле правовремено одговори. 

*За дополнителни информации контактирајте не на: mo@loging.mk тел. 02 3127 345 лок.4, Мартин Лозановски
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