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PROGRAM 
Workshop Eplan Electric P8 – for nybegynnere og noe erfarne 

 
Ekeberg Marine inviterer til workshop i Eplan Electric – alle varianter, Ver. 2.5. Denne 
Workshop’en har som formål å samle deltakere med varierende erfaring med Eplan, 
med ønske om å sitte og arbeide med oppgaver eller egne prosjekter i disse dagene 
dagene som er ment for de som ikke har benyttet Eplan elektro-CAD verktøyet før, og de 
som har en del erfaring. Vi vil ikke ta for oss tilleggsmoduler til P8 Electric, eller Pro Panel 
pakken. Enten du jobber med kraftfordeling, eller styresystemer og 
maskinkommunikasjon, er du velkommen til å delta på vårt Workshop-konsept. Første 
dagen vil inneholde instruksjon i plenum for de som ikke har benyttet Eplan før. Man kan 
også sitte og arbeide på egen hånd denne dagen. De neste dagene vil det kun være 
arbeid på egen hånd; du vil kunne forsyne deg med et antall oppgaver lagt frem som 
papir-utskrifter, eller du kan velge å jobbe med egne oppgaver eller prosjekter. Uansett 
vil vi hjelpe deg med det du lurer på. Det vil være maksimalt 8 plasser tilgjengelig for å 
sikre god støtte til hver enkelt. Workshop’en har som formål å både kurse de som ikke 
har benyttet Eplan før, og hjelpe mer erfarne brukere uansett hvilket område innenfor 
Eplan Electric P8 man jobber med. Dette konseptet er ment å være en møteplass for 
Eplan-brukere der man kan knytte kontakter med og hjelpe hverandre, men først og 
fremst motta hjelp fra oss. Workshop’en vil være et alternativ til et standard nybegynner-
kurs.  
 
Du må ha med egen Eplan-lisens. Om du har nettverksbasert lisens må du generere en 
Request-fil fra Eplan License Manager for disse dagene. Ta kontakt om du ønsker hjelp 
med dette: hku@ekebergmarine.no  
 
Deltakerne kan enten ha med egen PC eller benytte en av våre kurs PC’er. Det vil være 
skjermer på 27’’ eller større tilgjengelig for alle. Eleven får med en USB-disk med 
nybegynner-stoff og tips & tricks, og verktøy og dokumenter (plansjer etc.). Lunsj er 
inkludert. Kaffe/te, snacks og drikke tilgjengelig alltid. Påmelding til alle dagene til fast 
pris uavhengig av hvor mye man velger å delta.  
 
Workshop deltakelse fast pris 15.000,- NOK + MVA. 

 
 
 DAG 1 (fritt valg: Kurs eller egentrening) 
Mandag 20/6 kl. 09:00 – 15:30 

 Oppstart av Eplan 
 Opprette prosjekt, prosjekt struktur 
 Hvordan generere forside og innhold i plot frame? 
 Opprette skjemasider og montasjeplate sider, egenskaper 
 Sette inn symboler, interne kabler i tavler, knytte artikler til symboler 
 Opprette montasjeplate med automatiske referanser og innholdstabell 
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Tirsdag, onsdag, torsdag 21. til 23. juni kl. 09:00 – 15:30 
Noen mulige aktuelle tema for dagene kan kanskje være: 

 Opprettelse av prosjekt 
 Hvordan lage forside? 
 Hvordan fylle ut tegningsramme (plot frame)? 
 Tilpasning av forside og plot frame 
 Grafikk – tips og øvelser, raskere tegning, målsetning 
 Rekkeklemmer og plugger 
 Kabler 
 Generering av rapporter og tabeller 
 Editering av tegningsrammer (plot frames) og rapport-maler (forms) 
 Revisjonshåndtering metoder, alternativer 
 Rapporter forts.; filtrering, sortering, rapportmaler, skrivebeskyttelse metoder 
 Prosjektoppgave etter fritt valg av skjemasider (lage et lite prosjekt) 

ü tegne krets skjema 
ü generere rapporter 
ü revisjonshåndtere deler av prosjektet 
ü Microsoft Excel eksport av stykkliste og termineringsinformasjon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- fortsetter på neste side... 
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MERK: 
§ Workshop’en er beregnet på brukere av Eplan Electric versjon 2.5 engelsk utgave, Compact, Select 

eller Professional 
§ Kurset foregår på norsk, med norsk dokumentasjon 
§ Gyldig lisens for versjon 2.5 må medbringes 

(ta kontakt for fremgangsmåte hvis du har nettverksbasert lisens, der ELM må låne ut lisens) 
§ Mer informasjon vil bli gitt nærmere kurs oppstart 
 
Forkunnskaper:	 	 Ingen	
Retter	seg	mot:	 		 Elektro-konstruktører	og	alle	andre	som	tegner	litt	
Påmelding	senest:		 	 14	dager	før	kursstart	
Kursleder:	 	 Hans	Kulsrud	
Forbehold	1:	 	 Ved	for	lavt	antall	deltakere	flyttes	kurset	til	et	annet	tidspunkt	
Forbehold	2:	 		 Reservasjon	for	fullbooking.	Ved	fullbooket	kurs	har	man	prioritet	til	neste	kurs.	
Om	kursinnhold:	 	Ved	spørsmål	om	innholdet,	kontakt	Hans	Kulsrud	på:			

tlf.:	951	96	535				hku@ekebergmarine.no	
	

Påmelding	
Påmelding	skjer	til		hku@ekebergmarine.no	eller	via	www.ekebergmarine.no		
Husk	å	skrive	om	du	trenger	å	låne	PC.		
Skjermer	har	vi.		

Avbestilling	senere	enn	7	dager	før	kursdagen	debiteres	med	halve	beløpet	(anmeldt	plass	blir	frigitt	til	en	
annen).	
	
Lokalisering	kurs:			Sagaveien	13	(hos	Design*Hub),	1443		Drøbak	
	
Losjialternativ	(bookes	direkte	med	respektive	hotell):	
Obs!	Nedenfor	angitte	priser	garanteres	ikke!			
	
Drøbak:		
www.reenskaug.no	 	 Reenskaug	hotell	(oppgi	”Ekeberg	Marine”)	Pris	kr.	1170,-		
www.oscarsborghotel.no	 	 Oscarsborg	Hotell	&	Spa		 	 Pris	kr.	1500,-	

(fergene	går	fra	07-tiden	til	midnatt,	èn	gang	i	timen)		
http://www.forsvarsbygg.no/festningene/Festningene/Oscarsborg-festning/besoksinformasjon/	

Se	ellers:		www.drobakguiden.no	
	
Son:	
www.sonspa.no/hotellet	 Son	spa	–	ligger	ikke	i	Drøbak,	men	i	Son.		 Pris	kr.	1500,-	

Mange	fasiliteter	og	god	standard.		
	
Kolbotn:	
www.nordicchoicehotels.no/quality/quality-hotel-mastemyr	Pris	kr.	1180,- 

Ekeberg Marine AS  -  kontakt:  
Postboks 294, N-1541  Vestby  Norge 
Tel.: +47 – 951 96 535  
www.ekebergmarine.no 
 
Adresse for kurs og firma adresse: Sagaveien 13, 1443 Drøbak 
KART:    https://goo.gl/maps/yBYAYCUYo2x 


