Kurser
2020

Om Buhl & Bønsøe A/S
Mere end 40 års erfaring
Vi har mere end 40 års erfaring med import og markedsføring af professionelle kvalitetsprodukter inden for måleteknologi.
DANAK akkrediteret kalibreringslaboratorium
Vores kalibreringslaboratorium er DANAK akkrediteret i henhold til EN 17025 - det er din garanti for faglig kompetence og
for kvaliteten af vores måleudstyr.
Egen serviceafdeling
Vi har egen serviceafdeling med mange års erfaring i at reparere og justere måleudstyr af alle fabrikater. Du er altid
velkommen til at komme forbi eller sende dit udstyr til os - så giver vi dig et kvalificeret bud på en løsning.
Kurser
Vi tilbyder en række kurser med erfarne undervisere. Læs mere i denne brochure.

Buhl og Bønsøe A/S Hassellunden 11 A 2765 Smørum
Tel. 45 95 04 10

info@buhl-bonsoe.dk

www.buhl-bonsoe.dk

Kurser
Standard eller skræddersyede kurser
Her finder du vores udvalg af kurser i 2016. Finder du ikke det kursus du søger, så ring til os. Ofte kan vi skræddersy et
kursus til netop dit behov.
Alle vores kurser har et begrænset antal deltagere, så vi kan garantere et maksimalt udbytte af undervisningen.
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Termografi intro
Pris
3.295,00 kr. ekskl. moms

På kurset gennemgår vi den grundlæggende IR teori, termografikameraer samt den praktiske brug af kamera og software.

Inkl. morgenmad og frokost

Dato & tilmelding
www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Sted
Sjælland:
Buhl og Bønsøe A/S

Udbytte
Efter kurset vil du konstruktivt kunne bruge den tilegnede viden i dit daglige
arbejde indenfor:
• bygningstermografi: påvisning og dokumentation af varmeudslip ved døre og
vinduer, byggesjusk, mangelfuld isolering, lækager på varmeinstallationer,
kuldebroer, områder med risiko for skimmelsvamp, sætningsskader
• eltermografi: motorer, roterende emner, el-anlæg
• validering: validering af rum inkl. verificering af temperaturen

2765 Smørum
Jylland:
Den Jydske Håndværkerskole
8370 Hadsten

Underviser
Kim Max-Christensen
Produktchef
Dir. 45 95 04 15

Indhold:
Kort historik omkring termografi.
Generel teori: spektrum, energi, varme, termodynamik, temperatur, steady
state-transient, varmekapacitet, varmeoverførsel, varmeledning, konvektion
(naturlig, tvungen), stråling (Planck og Stefan B), refleksion, absorption/emission,
transmission (termisk baggrund), Black body.
Software præsentation og gennemgang af analysefunktioner.

E-mail kma@buhl-bonsoe.dk

Varmebillede eksempler: husgavle, gulvvarme, sætningsskader, el-tavler, elektronik.

Har du spørgsmål til kurset, er du

Tips til at undgå fejlkilder.

velkommen til at kontakte Kim.

Yderligere information
Der er begrænset deltagerantal. Kursusmateriale udleveres på dagen.

God underviser med en bred
viden om teori og praksis
indenfor termografering.
Tom Nygaard, Aggerholm Electrical Services ApS

www.buhl.bonsoe.dk
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www.buhl-bonsoe.dk
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Termografi Level 1
Der lægges vægt på den praktiske brug af termografiudstyret.
Kurset afsluttes med en eksamen af ”multiple choice” typen.

Pris
14.995,00 kr. ekskl. moms
Inkl. morgenmad og frokost

Udbytte
Skal du være DBI certificeret el-termografør? Level 1 kurset lever op til kravene og
er derfor adgangsgivende til det efterfølgende kursus. Det er ikke en forudsætning,
at du har deltaget på Termografi intro.

Dato & tilmelding

På kurset bliver du fortrolig med varme- og strålingslære, infrarød måleteknik, brug
af termografikamera og anvendelsesmuligheder samt udarbejdelse af rapporter.

Sted

Indhold
Varme- og strålingslære inkl. definitioner af temperatur, temperaturenheder, varme
og termisk energi. Fysikken bag varmetransport og varmeoverførsel inkl. bl.a.
varmeledning, konvektion og stråling, termodynamikkens love, teori for black body, det
elektromagnetiske spektrum og brug af udstyret.

2765 Smørum

Infrarød måleteknik inkl. bl.a. kvalitativ og kvantitativ analyse, billedtolkning, temperaturmåling, måleusikkerhed og brug af udstyret.
Håndtering af termograferingsinstrumenter inkl. bl.a. måleområde, niveau, level
og span, termisk fokusering, kontrol af instrumentkalibrering, både inden og efter
måling og brug af udstyret.
Anvendelsesområder for termografering inkl. bl.a. almindelige og
specielle anvendelsesområder, herunder el-termografering, motorer, roterende
emner, tanke og siloer, bygninger, tage og fugt, grundlaget for termografering af
el-anlæg, vurdering af typiske fejl, validering af rum og brug af udstyret.

Yderligere information
Der lægges vægt på den praktiske brug af termografiudstyret. Kurset afsluttes
med en skriftlig eksamen af ”multiple choice” typen. Alle deltagere med bestået
eksamen modtager et kursuscertifikat. Undervisningen og kursusmaterialet er på
dansk.

www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Sjælland:
Buhl og Bønsøe A/S

Jylland:
Hotel Amerika
9500 Hobro
Hotel Pejsegården
8740 Brædstrup

Underviser
Kim Max-Christensen, Produktchef
Godkendt level 2 certificering fra
The Snell Group i USA
Dir. 45 95 04 15
E-mail kma@buhl-bonsoe.dk
Har du spørgsmål til kurset, er du
velkommen til at kontakte Kim.

Jeg fik styr på en masse
begreber og blev meget klogere.
Tak for et super kursus og en god
forplejning.
Kim Mauritzen, montør, Hoffman A/S

Kurset afholdes i henhold til
ASNT, Nordic Guidelines pkt. 5.1
samt DIN EN473/54162 og er
www.buhl-bonsoe.dk 											
derfor kompetencegivende Dansk
Standard EN-DS 13187.
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Temperatur
Pris
995,00 kr. ekskl. moms

Pålidelige måleresultater er et must, når man arbejder med måling
af temperatur. Kurset klæder dig på til at opnå korrekte målinger.

Inkl. morgenmad.

Dato & tilmelding

Udbytte
Du bliver i stand til at opnå korrekte og pålidelige måleresultater, og din
viden om temperaturmålinger opdateres.

www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Sted
Sjælland:
Buhl og Bønsøe A/S
2765 Smørum
Jylland:
Den Jydske Håndværkerskole

Indhold
Temperaturmålinger: fejlkilder og faldgruber.
Valg af måleprincip og termometer.
Tips til korrekte målinger.
Egenkontrol og dokumentation.

8370 Hadsten

Vedligehold og kalibrering.

Underviser

Deltag på to kurser og få rabat
Mange af vores kursister vælger at deltage både på temperaturkurset og
dataloggerkurset (se side 8). Det belønner vi med 10% rabat og en gratis
frokost.

Kim Max-Christensen, Produktchef
Dir. 45 95 04 15
E-mail kma@buhl-bonsoe.dk
Har du spørgsmål til kurset, er du

Samlet pris for begge kurser inkl. frokost kr. 2.200,-

velkommen til at kontakte Kim.

Yderligere information
Der er begrænset deltagerantal. Kursusmateriale udleveres på dagen.

5

www.buhl-bonsoe.dk

Fugt og skimmelsvamp
Lær at deltage i dialogen med eksterne rådgivere og forsikringsselskaber og bliv i stand til, at sætte ind det rigtige sted.

Pris
4.295,00 kr. ekskl. moms
Inkl. morgenmad og frokost.

Udbytte
Du lærer at identificere fugt og skimmelsvamp. Du bliver i stand til at vurdere
opgavens omfang og afgøre, om der skal ekstern rådgivning til eller du selv
kan afhjælpe problemet. Hvis du vurderer, at opgaven kræver en undersøgelse med ekstern hjælp, vil du efter kurset være i stand til at tage de første
prøver.

Dato & tilmelding
www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Sted
Indhold
Kursets hovedfokus er identifikationen af problemområderne. Til at identificere
de problematiske områder anvendes forskellige instrument- og prøvetyper.
Disse vil du blive fortrolig med - dels via en teoretisk gennemgang af måleprincipper og baggrunden for instrumentets opbygning - dels via praktiske
øvelser, hvor det illustreres, hvorledes målinger skal udføres og faldgruber
undgås. Når et potentielt problemområde er identificeret, vil vi gå nærmere
ind i, hvordan du selv tager prøver.
Du vil blive stillet over for opgaver, hvor du selv skal vurdere nødvendigheden af prøver, og du vil på egen hånd skulle foretage prøver. Det foregår
med specielle podeglas, som du lærer at anvende, således at du efterfølgende selv kan foretage og sende prøver til analyse.
På kurset vil resultaterne af analysen blive gennemgået, og du vil på den
baggrund kunne vurdere omfanget af et fugt- og/eller - skimmelsvampproblem,
og fremover kunne rådgive og servicere dine kunder inden for disse problemområder.

Sjælland:
2765 Smørum
Nærmere info om lokation følger

Undervisere
Michael Østergaard Hansen, Direktør
Østergaard Bygge- og Indeklimateknik
Kim Max-Christensen, Produktchef
Dir. 45 95 04 15
E-mail kma@buhl-bonsoe.dk
Har du spørgsmål til kurset, er du
velkommen til at kontakte Kim.

Yderligere information
Der er begrænset deltagerantal. Kursusmateriale udleveres på dagen.

God blanding af teori og praktik.
Gode instruktører med praktisk
viden.
Søren Mariegaard,
Forsvarets Center for Arbejdsmiljø

www.buhl-bonsoe.dk 											
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Saveris dataloggersystem
Pris
3.295,00 kr. ekskl. moms
Inkl. morgenmad og frokost.
15% rabat på 2. deltager fra
samme virksomhed.

Dato & tilmelding
www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Sted
Sjælland:
Buhl og Bønsøe A/S
2765 Smørum

Underviser
Kim Max-Christensen, Produktchef
Dir. 45 95 04 15
E-mail kma@buhl-bonsoe.dk

Få optimalt udbytte af dit Saveris dataloggersystem. Lær datalogning
og rapportgenerering, så måleopgaverne hurtigt kan dokumenteres og
streng kvalitetskontrol overholdes.
Udbytte
Kurset klæder dig grundigt på til at optimere din egen installation, så du får
størst mulig værdi ved mindst mulig brug af tid.

Indhold
Kurset starter med en kort gennemgang af datalogning generelt samt vigtige
principper inden for temperaturmåling. Med begreberne på plads gennemgås
basiskomponenterne i et Saveris dataloggersystem.
De enkelte komponenter/dataloggere kobles til basen, og det vises hvordan
loggerne navngives, tilmeldes og frameldes samt hvorledes du opsætter
alarmgrænser og håndterer alarmer.
Dernæst rettes blikket mod de forskellige brugerflader og den automatiske
rapportgenerering. Her vil du blandt andet lære at opsætte forskellige typer
standardrapporter samt designe egne rapporter til dokumentation af kvalitetskontrol og egenkontrol.
Du vil få råd om hvorfor, hvornår og hvordan man bør opdatere sin software
og firmware samt vejledning, tips og tricks om systemets mange muligheder
generelt. Undervejs vil der være lejlighed til at stille spørgsmål.

Har du spørgsmål til kurset, er du
velkommen til at kontakte Kim.

Yderligere information
Der er begrænset deltagerantal. Kursusmateriale udleveres på dagen.
Medbring gerne egen PC med Saveris software installeret.

God og grundig gennemgang
af hele systemet. Dejligt med få
deltagere.
Karina Friemel, Egedal Kommune

76

www.buhl-bonsoe.dk
www.buhl.bonsoe.dk

Datalogger
Får du nok ud af dine dataloggere? Lær at bruge dine testo
dataloggere optimalt, så du får det maksimale udbytte.

Pris
1.450,00 kr. ekskl. moms
Inkl. morgenmad.

Udbytte
Du tilegner dig ny viden om dine dataloggere, som du konstruktivt kan bruge
i dit daglige arbejde.

Dato & tilmelding
www.buhl-bonsoe.dk/Kurser

Indhold
Kurset gennemgår bl.a. ComSoft Basis softwaren til testo dataloggere,
dokumentation og rapportering, anvendelsesområder og tips til at undgå
fejlkilder.

Sted

Deltag på to kurser og få rabat
Mange af vores kursister vælger at deltage både på temperaturkurset (se side 5)
og dataloggerkurset. Det belønner vi med 10% rabat og en gratis frokost.

Jylland:

Sjælland:
Buhl og Bønsøe A/S
2765 Smørum

Den Jydske Håndværkerskole
8370 Hadsten

Samlet pris for begge kurser inkl. frokost kr. 2.200,Underviser
Yderligere information
Der er begrænset deltagerantal. Kursusmateriale udleveres på dagen.

Kim Max-Christensen, Produktchef
Dir. 45 95 04 15
E-mail kma@buhl-bonsoe.dk

Har du spørgsmål til kurset, er du
velkommen til at kontakte Kim.

www.buhl-bonsoe.dk
www.buhl.bonsoe.dk 											

8
7

Kundecase: Viborg Regionshospital
Trådløse dataloggere som en sikkerhed mod dyre
nedbrud
Det midtjyske hospital fik installeret den første del af sit
omfattende system af trådløse Saveris dataloggere tilbage i
2010, og systemet har lettet dokumentation og kvalitetssikring for hospitalet.
”Der er ingen tvivl om, at vi har fået et kvalitetsløft med
Saveris i forhold til at dokumentere og sikre korrekt opbevaring af biologiske prøver, reagens og forskningsmateriale,” udtaler Bjarne Vinther, el-montør i Teknisk Afdeling på
Regionshospitalet Viborg.
I dag er systemet udbygget til også at dække Silkeborg og
Skive Regionshospitaler, samt Hammel Neurocenter. Det består af mere end 300 loggere med måleopgaver, som spænder over et måleområde fra -150°C til +40 °C. ”Løsningen
er gradvist blevet udvidet siden den første del af systemet
blev indkøbt i 2010, og vi planlægger yderligere udvidelser,”
forklarer Bjarne Vinther, der har god erfaring med Saveris
dataloggerne. Installationen er den største af sin slags i
Danmark og dækker et areal på mere end 240.000 m2 på
de fire hospitaler.
Brugervenligt og fuldautomatisk system
Ansvaret for overvågningssystemet ligger hos hospitalets
tekniske afdeling, hvor systemet udskriver automatisk genererede pdf-rapporter til det ledende personel i de respektive
afdelinger, hvor systemet er installeret. ”Det er intet problem
at udarbejde de nødvendige dokumentationsrapporter, da
det hele kører fuldautomatisk” fortæller Bjarne. Og rapporterne kan genereres i de intervaller, som afdelingerne har
behov for; dagligt eller på uge- eller månedsbasis.
Fast procedure og tryghed mod afvigelser
”Siden vi har fået systemet implementeret, har vi ikke oplevet, at der er sket nedbrud, uden at vi er blevet informeret
via Saveris systemet, så der er ingen tvivl om, at systemet
giver en både god tryghed og er medvirkende til, at vi opfylder den strenge kvalitetskontrol, der naturligt er, når man
har med opbevaring af så vigtigt materiale at gøre,” forklarer
Bjarne Vinther.

Hvis en fryser eller køleskab pludselig afviger fra de øvre- eller nedre grænser, der ligger inde i systemet, er der en helt
fast procedure på hospitalet, som går i gang med det samme. ”Vi har sat systemet op, så der straks sendes en sms
via vores CTS system til hospitalets døgnbemandede oplysning. De tager herefter kontakt til den ansvarlige person,
som tager aktion på alarmen med det samme,” fortæller
Bjarne Vinther. På den måde sikrer man, at fx dyr medicin
ikke skal smides ud, fordi der er tvivl om, hvorvidt det har
været opbevaret indenfor de tilladte temperaturgrænser. Der
er mange penge at spare her for sygehusvæsenet, og investeringen i systemet er på den måde hurtigt tjent ind.
Som en ekstra kontrol, er systemet sat op til, at genudsende
en alarm efter en given tid (fx 30 min.), hvis man får kvitteret en alarm, og af en eller anden grund bliver forstyrret
inden man får fejlen rettet. Eller hvis man tror fejlen er rettet, men temperaturen alligevel ikke kommer indenfor den
acceptable grænse, så bliver alarmen ligeledes genudsendt.
Systemet bidrager til at overholde krav til kvalitet
Alle danske hospitaler skal leve op til ”Den Danske Kvalitetsmodel”, som opstiller mål i forhold til god kvalitet. Fx
er det et krav, at man kan dokumentere, at medicin har
været opbevaret indenfor de opstillede grænseværdier.
Saveris systemet er et led i at opfylde de mål, som hospitalet er underlagt. Hospitalet er akkrediteret i 2011 og blev
re-certificeret i 2014. ”Inden da var det vores forventning,
at systemet skulle udbygges, så vi også fik indført samme
kvalitetskontrol med eksempelvis hospitalets mere end 100
medicin skabe/rum,” afslutter Bjarne Vinther, og understreger igen, at han ser mange muligheder med det fleksible
overvågningssystem.

Kurser 2019
Januar
Termografi Level 1

27. - 30. januar

Jylland

Termografi intro

26. februar

Sjælland

Termografi intro

27. februar

Jylland

Datalogger

4. marts

Sjælland

Temperatur

4. marts

Sjælland

Februar

Marts

Temperatur og datalogger

4. marts

Sjælland

Datalogger

5. marts

Jylland

Temperatur

5. marts

Jylland

Temperatur og datalogger

5. marts

Jylland

25. marts

Sjælland

22. marts

Sjælland

11. - 14. maj

Sjælland

Termografi intro

27. maj

Sjælland

Termografi intro

28. maj

Jylland

Datalogger

3. juni

Sjælland

Temperatur

3. juni

Sjælland

Temperatur og datalogger

3. juni

Sjælland

Datalogger

4. juni

Jylland

Temperatur

4. juni

Jylland

Temperatur og datalogger

4. juni

Jylland

Saveris datalogger
April
Fugt & skimmelsvamp
Maj
Termografi Level 1

Juni
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