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Utbildningens innehåll
En maskin eller en process förutsätts att gå
för evigt, men så är inte fallet. Det finns alltid
behov av underhåll, justering eller reparation.
Detta har vi tagit fasta på, när vi har byggt
utbildningen Industrielektriker.

INSU och Industriarbetsgivarna erbjuder unik utbildning

Praktisk ellära och Elkraftteknik handlar om de teoretiska förutsättningarna. Vad är spänning och ström? Vad är
energi och effekt? Kursen bygger på interaktiva mjukvaror. Denna ger dig en bra grund inför kommande kurser.

I Sverige råder det brist på Industrielektriker. INSU har tillsammans med Industriarbetsgivarna tagit fram en ny utbildning, där du som installationselektriker nu kan
vidareutbilda dig till industrielektriker.

Schemaläsning El-CAD lär dig hur kretsscheman är
uppbyggda och hur du med hjälp av dessa installerar och
felsöker i en maskin eller en process. Det är med hjälp av
kretsscheman som du ser hur det är kopplat och tillsammans med mätinstrument kan du konstatera varför
det inte fungerar som det borde. Vi kommer att skapa
ett schema och du får kunskap om vilka symboler som
används och varför.
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Automatiseringsteknik handlar om att på enklaste vis få en process eller en tillverkning att
ske utan mänsklig hjälp. För att detta ska vara
möjligt så ska någon bygga upp maskinen,
driftsätta den och därefter programmera den.
Där kommer industrielektrikerns kompetens in.
Gör dig ännu mer attraktiv
Fördelarna med att vidareutbilda dig till industrielektriker är många. När du breddar din
kompetens kommer det inte bara ge dig själv
en personlig tillfredsställelse av att utvecklas,
du får direkt nya möjligheter på arbetsmarknaden. Om du går denna utbildning har du en
ingång till en yrkesroll det råder stor brist på.
Det gör dig ännu mer attraktiv.
Flexibel utbildning
Utbildningen till industrielektriker är uppbyggd
i delkurser. Det ger dig en större flexibilitet då
du kan anpassa innehållet och längden på utbildningen till din erfarenhet och kunskap.

Boka din plats! klicka här

Upplägget i de olika kurserna varierar. Vissa
delar innehåller mer praktik såsom laborationer
och verklighetsnära övningar. Dessa läser du på
plats vid utbildningscentret i Nyköping. Andra
delar är helt distansbaserade och du träffar
din lärare och din grupp online. Oavsett vilken
form du studerar i, vägleds du på bästa sätt av
våra handplockade kursledare.
Efter utbildningen har du chans att avlägga
prov för INSU-certifierad industrielektriker.

Har du frågor om utbildningen?
Kontakta:
Anders Sivén
Säljansvarig
Industri, Kraft & Distribution
Tel: 010-188 35 33
anders.siven@insu.se
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I kursmomentet Reglerteknik så handlar det om återkoppling. Vi använder ”ärvärdet” för att nå ett ”börvärde”. Det kan handla om varvtalstyrning, temperatur eller
flödesstyrning. Målet är att du ska få kunskaper om vad
som är möjligt samt olika metoder för reglering. Det
handlar alltid om att på kortast möjliga tid nå en jämn
process.
HMI-programmering ger dig färdigheter att övervaka
och styra en maskin/process. Vi kommer att använda
mjukvaror som kommunicerar med styrsystem. Minnen
eller register i programmet påverkas eller övervakas i
en miljö som du själv har byggt upp. Vem som helst ska
kunna starta, stoppa eller övervaka en process. Och det
är du som gör det möjligt.
Driftsättning och felsökning behandlar hur du metodiskt ska hitta fel, åtgärda dessa och trimma in maskinen/processen till ett optimalt statusläge. Med hjälp
av mätinstrument,
verktyg och scheman
analyserar vi maskinen, eller delar av
den. Kursmomentet
berör även optimering
och tillförlitlighet.
För att träna oss i det
tydliggör vi en tanke
om hur vi övervakar
en fungerande maskin/process. Resultatet är att du i ett
tidigt skede kunna se hur fel uppstått. Din vetskap eliminerar haverier.

”Utbildningen Industrielektriker
ger dig utmärkta grundkunskaper
i automatiseringsteknik”

Programmerbara styrsystem berör programmeringsmetodik. En
maskin programmeras
för att utföra en viss
funktion. Ett styrsystems
ingångar påverkas och
med hjälp av logik så sätter man utgångar. Vi kommer att
jobba med både digitala och analoga in- och utgångar.
Den här kursen handlar om att förstå vilka språk som
kan användas och hur du via monitorering anlyserar och
följer upp en maskindrift. Du kommer att beröra alla fem
IEC-språken.
I Mekatronik lär du dig hur du utifrån givna förutsättningar bygger samman maskindelar till en fungerande
enhet. En maskin kan byggas upp på många olika sätt.
Målet är att använda så få rörliga delar som möjligt.
Oavsett produkt (tillverkning eller process) så handlar
det om att flytta ett föremål eller ett medium, mäta och
bearbeta, följa upp och lagra. Vi arbetar med mekanik,
elektronik och pneumatik/hydraulik. Vad avgör om en
maskin kommer att gå ”för evigt”. Vad kan gå fel?
I delkursen Styr- och reglerteknik går vi in djupare på
hur systemen arbetar automatiskt. Vi ser konsekvenser
av uteblivna signaler och hur de kan återkopplas för att
säkerställa vissa nivåer, flöden etc.
Kursmomentet Styrteknik behandlar olika sensorer och
aktorer. Vi berör luftberedning, störningar och mekaniska rörelser och kommer i kontakt med servostyrning, AC
och DC-styrda motorer och dess styrmöjligheter.

I kursen Elmotorstyrning, Mätteknik och Elmiljö går vi
djupare in på motorstyrningar och störningar. Motorstyrning behandlar styrning med hjälp av frekvensriktare
eller sinusformare samt YD, mjukstart och motorskydd.
Mätteknik är en interaktiv kurs där du lär dig överföring
och behandling av signaler samt enheter, storheter och
förhållandet mellan dem. I Elmiljö berörs potentialutjämning, förekomst av övertoner och hur dessa störningar
kan minimeras. Vi berör även parameterinställningar och
möjligheter att styra motorer med hjälp av programmerbara styrsystem.
Den avslutande kursen Industriell Kommunikation syr
vi samman alla kurser i en fungerande mekaniskt uppbyggd maskin/process - som du kan övervaka och styra i
en industriell miljö. Det industriella nätverk som används
kallas fältbussar. De finns i många olika varianter och de
är uppbyggda på olika sätt. Kursen berör möjligheter att
få dem att kommunicera med varandra via gateways. Du
kommer att få bygga upp en del av dem rent fysiskt och
med instrument och mjukvaror kontrollera funktionen.

