
ATEX 137 profiel A (module 000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cottus  
Cottus is dé specialist op het gebied van technische dienstverlening. Cottus heeft 
jarenlange ervaring in het opleiden, begeleiden, detacheren en uitzenden van technici bij 
hoogwaardige opdrachtgevers. Cottus is hierdoor met haar verschillende labels; Cottus 
Vakschool, Cottus Engineering, Cottus Industrie en Cottus Installatietechniek, de norm 
voor bedrijven en technici op middelbaar en hoger niveau. Kwaliteit en vakmanschap 
staan bij ons voorop, wat onze opdrachtgevers en medewerkers terug zien in onze eigen 
Cottus Vakscholen. De mythische reus Cottus met honderd handen en vijftig hoofden uit 
de Griekse mythologie staat bekend om zijn kracht en strijdlust. De naam Cottus heeft dan 
ook een belangrijke symbolische betekenis die naadloos aansluit op de kernwaarden van 
onze organisatie: Ondernemend, Nuchter, Persoonlijk, Betrokken en Bekwaam. 
 

Cottus, omdat techniek een vak is. 

Bel ons : 0800-844 0 844  Mail ons : opleidingen@cottus.nl
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               Kijk op www.cottus.nl voor meer informatie. 

Explosiegevaar. 
ATEX staat voor de Franse benaming ATmosphères EXplosibles en wordt als synoniem 
gebruikt voor twee Europese richtlijnen op het gebied van explosiegevaar onder 
atmosferische omstandigheden. Vanaf 1 juli 2003 moeten organisaties in de EU waar 
explosiegevaar bestaat voldoen aan de nieuwe ATEX 137-richtlijn (richtlijn 1999/92/EG). 
Een andere richtlijn is de ATEX 95-richtlijn (richtlijn 94/9/EG), deze richtlijn is speciaal voor 
apparatuur die gebruikt wordt op plaatsen waar explosiegevaar is. Explosieve atmosferen 
kunnen ontstaan door brandbare gassen, damp, nevel of stof. Als hiervan genoeg 
aanwezig is kan dit, vermengd met de omgevingslucht (zuurstof) en 
een ontstekingsbron tot een explosie leiden. Explosies kunnen dodelijk letsel, 
zwaargewonden en/of grote materiële schade veroorzaken. Door één van deze drie 
factoren te elimineren kunnen explosies voorkomen worden. Principes voor 
explosiebeveiliging: 

 Primair - Voorkomen dat er een explosieve atmosfeer kan ontstaan door het wegnemen of 
weghouden van alle brandbare stoffen en/of zuurstof 

 Secundair - Elimineren ontstekingsbronnen (speciale behuizingen, intrinsiek veilig maken) 

 Tertiair - In uiterste geval, explosies gecontroleerd toelaten en beperken van de gevolgen 
door explosiebestendige constructies (bv. breekplaten, vlamdovers) 

In veel bedrijven kan de aanwezigheid van brandbare stoffen niet voorkomen worden en 
omdat in bedrijfsomgevingen vaak mensen werken is het veelal niet praktisch om zuurstof 
weg te halen. De meest praktische manier om explosies te voorkomen!  

Tariefstelling ATEX 137  Profiel A 
 
Tarief training : € 325,-   Excl BTW per persoon. Bij 6 of meer personen 

 stellen wij graag een aparte offerte voor u op.  
 
Duur training : 2 dagdelen  (overdag op 1 werkdag (dagdeel I / II) of 
    (avonds  in 2 avonddelen  (dagdeel III). 
 
Groepen : Vanaf 6 personen tot 14 personen. Vanaf 6 personen stellen  
    wij graag een aparte offerte voor u op. 
 
Trainingslocatie : Door het hele land of Inhouse bij de klant of op het Cottus 

   trainingscentrum te Heerenveen.  
 
Certificaat : Ja, 3 jarig diploma 
 
Lesmateriaal  : Ja, leenboek wat na de cursus wordt geretourneerd. 

Trainingsinhoud  ATEX 137 Profiel A 
Bedoeld voor  
Deze  training is bedoeld voor personen of medewerkers die als 
onderhoudsmonteur, installatietechnicus of operator werken in een omgeving 
waar explosiegevaar aanwezig is. Denk hierbij aan petrochemische installaties, 
stofomgeving of vluchtige gassen/materialen. Profiel A behandeld de module 000 
en wordt vaak gezien als de “awareness” module.  
 
Inhoud training 
De intensieve training, met aansluitend een examen conform de richtlijnen zoals 
deze door de stichting ATEX zijn geformuleerd, behandeld de volgende items. 

 Gevaarlijke stoffen en explosies; 

 Wetgeving ARBO en ATEX; verantwoordelijken en werkvergunningen; 

 Zone classificatie en eigenschappen van brandbare stoffen; 

 Detectie van dampen, gas en zuurstof; ontstekingsbronnen; 

 Markeringen, RI&E, regelgeving en richtlijnen; 

 Explosieveilig materiaal en eisen; 
 

Vooropleiding  
Voorkennis is niet is geen vereiste echter inzicht in veiligwerken of een VCA 
diploma maken deze stof meer inzichtelijk. 
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