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ITC, den ledande källan till kunskap 
inom infraröd teknik och dess tillämpningar.



ITC, nivå 1 
Termografikurs

Tidslängd: 40 timmar
Prov: Ja, examination
Målgrupp: användare med någon vana 
Förkunskapskrav: Känna till grundläggande hantering av infraröd kamera 
och ha rekommenderad erfarenhet inom termografi enligt gällande stan-
darder.

Kursen förbereder dig för kvalificering som certifierad termograför i kate-
gori 1. Du lär dig grunderna i infraröd teknik, hur man använder kameran 
under olika förhållanden och för olika ändamål, hur man gör en lämplig 
bedömning av mätsituationen på fältet och identifiera potentiella felkäl-
lor. Du kommer att kunna utföra IR-inspektioner enligt skriftliga riktlinjer 
och rapportera resultatet av denna inspektion.

ITC-CER-5109 ITC-CER-5101 (ITC-
CER-5105 ytterligare 
student i in-house 
kurs)

ITC, nivå 2 
Termografikurs

Tidslängd: 40 timmar
Prov: Ja, examination
Målgrupp: yrkesanvändare
Rekommendationver: Förmåga att kunna hantera grundläggande matema-
tiska ekvationer
Förkunskapskrav: Giltigt intyg för termografi på nivå 1, rekommenderad er-
farenhet inom termografi enligt gällande standarder, och förberedd fallstu-
die som ska presenteras på nivå 2-kursen och överlämnas för kvalificering i 
slutet på kursen.

Kursen förbereder dig för kvalificering som certifierad termograför i kate-
gori 2. Du lär dig om ämnen inom infraröd termografi för att såväl fördjupa 
som bredda din kunskap om infraröd fysik, värmevetenskap, infraröd mät-
utrustning och dess tillämpning.  Som termograför på nivå 2 ger du väg-
ledning till personal i kategori 1 inom områden som utrustningsval, teknik, 
begränsningar, dataanalys, avhjälpande åtgärder och rapportering.

ITC-CER-5209 ITC-CER-5201 (ITC-
CER-5205 ytterligare 
student i in-house 
kurs)

EN473 IT Certifieringskurs, 
kategori 1

Tidslängd: 40 timmar + prov
Prov: Ja, examination
Målgrupp: yrkesanvändare
Rekommendationer: Ha deltagit i 2-dagars introduktionskursen.
Avläsning, grundläggande beräkningar, grundläggande kamerahantering,  
3 månaders yrkesverksamhet inom termografi, ha deltagit i en introduktions-
kurs eller motsvarande.

Kursen förbereder dig för kategori 1-provet för att bli certifierad termo-
graför enligt EN 473. Innehåll: Introduktion till IR-termografi och mättek-
nik, grundläggande fysik för värme och infraröd teknik, termisk vetenskap, 
värmeöverföring, kamerahantering och tillämpningar. I kursen ingår prak-
tisk träning och labbövningar varje dag.

ITC-CER-6101 (kurs), 
ITC-FEE-0120 (prov + 
certifiering)

ITC, avancerad 
Byggkurs

Tidslängd: 24 timmar
Prov: Slutprov
Målgrupp: Yrkesanvändare inom byggtillämpningar som vill bli experter 
inom byggtermografi
Rekommendationer: Kunskap om byggteknik
Förkunskapskrav: Giltigt intyg för termografi på nivå 1, IR-relaterad utbild-
ning och erfarenhet.

Detta är en modul avsedd för operatörer som vill bli avancerade använ-
dare inom byggtermografi. Erfarenhet av termografi är obligatoriskt. Kun-
skap om byggteknik är ett plus. Innehåll: Vanliga isoleringsmaterial, 1-D 
värmeöverföring i en sammansatt struktur, ledningsmotstånd, gränssnitt 
mellan luft och vägg, U-värde för en förenklad struktur, temperaturpro-
filer, köldbryggor, termiska index, övergående värmeöverföring, termisk 
tröghet, jämförelse av olika väggkonstruktioner, luftfuktighet, mätteknik, 
relativ luftfuktighet, daggpunkt, genomtränglighet av ånga, ångspärrar, 
genomtränglighet av luft, luftläckage, fläktlucka, tryckskillnader. I kursen 
ingår fullständiga labbövningar med en fläktlucka och stor betoning läggs 
på riktlinjer för inspektion.

ITC-ADV-3019 ITC-ADV-3011

ITC, avancerad 
Gasdetekteringskurs

Tidslängd: 20 timmar
Prov: Slutprov 
Målgrupp: Specialiserade användare inom gasdetektering 
Rekommendationer: Grundläggande förståelse och kunskap inom naturve-
tenskap, teknisk bakgrund
Förkunskapskrav: Inga

Detta är en modul för användare specialiserade på gasdetektering. Inne-
håll: installation och hantering av FLIR GF-kameror, justering för miljö-
förhållanden för att hitta gasläckor, detekterbara gaser, minsta läckage-
storlek, grundläggande IR-teori och värmeöverföring. Labb- och/eller 
fältövningar för att hitta läckor är en viktig del i denna kurs. Deltagarna 
utbildas genom praktiska övningar och videofilmer om vad man ska söka 
efter med hänsyn till termisk kontrast, gasplymrörelse och avstandsbe-
gränsningar etc. Grundläggande besiktningsrutiner tas upp liksom utrust-
ningschecklista, ruttplanering, krav för arbetstillstånd, säkerhetspraxis, 
begrepp för utrustning och rapportering.

ITC-ADV-3039 ITC-ADV-3031 (ITC-
ADV-3035 ytterligare 
student i in-house 
kurs)

ITC-produkt Fakta Beskrivning och innehåll Kurs, artnr Student, artnr
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ITC Kortkurs, Introduktion 
till termografi

Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och dess 
tillämpningar 
Rekommendationer: Grundläggande förståelse och kunskap inom naturve-
tenskap, teknisk bakgrund
Förkunskapskrav: Inga

En endagskurs för kunder som använder enklare kameror. 
Innehåll: Grunderna i termografi, grunderna i emissivitet och reflekterad 
synbar temperatur, introduktion till elektriska och industriella inspektio-
ner, kamerahantering, programinstallation och -test. Kursen omfattar ca 
2 timmar övning på minst 3 laborationer: emissivitet och Trefl, inverkan av 
mätningsvinkel, inverkan av objektets storlek på mätningen.

ITC-EXP-1019 ITC-EXP-1011

ITC Kortkurs,  
Byggtermografi

Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och 
byggtillämpningar
Rekommendationer: Intresse för tekniken och dess tillämpningar
Förkunskapskrav: Inga

Kursen innehåller en allmän introduktion till IR-termografi och en översikt 
av den specifika användningen för inspektion av byggnader. Den syftar till 
att ge dig tips på hur du bäst använder din kamera.

ITC-EXP-2019 ITC-EXP-2011

ITC Kortkurs,  
Elektrisk termografi

Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och elek-
triska tillämpningar 
Rekommendationer: Intresse för tekniken och dess tillämpningar
Förkunskapskrav: Inga

Kursen innehåller en allmän introduktion till IR-termografi och en översikt 
av den specifika användningen för inspektion av elsystem. Den syftar till 
att ge dig tips på hur du bäst använder din kamera.

ITC-EXP-2049 ITC-EXP-2041

ITC Kortkurs Feverscreening Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Yrkesanvändare som måste etablera en rutin för kontroll av män-
niskors temperatur
Rekommendationer: Bör ordnas med ett test under verklighetstrogna för-
hållanden på fältet
Förkunskapskrav: Inga

Denna 2-dagars kurs syftar till att förklara hur man etablerar en rutin för 
kontroll av människors temperatur. Den är utformad för personer som 
måste implementera en kontroll (medicinska myndigheter, tullen, civilsä-
kerhet etc). Kursen börjar med en kort, men nödvändig, påminnelse om 
termisk överföring och grunderna i termografi. Nyckelfaktorer som t.ex. 
NETD, drift och driftkompensation, referensnivåberäkningar och -uppda-
tering, och de faktorer som påverkar diagnosen förklaras i detalj. Kame-
rainställning ingår. ITC rekommenderar att detta ordnas samtidigt med 
ett riktig övning på fältet (flygplats, färjeläge, hamn, flodhamn, stadion).

ITC-EXP-2029 ITC-EXP-2021 (ITC-
EXP-2025 extra stu-
dent i kurs på plats)

ITC Grunderna i termisk 
bildbehandling

Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Alla som arbetar med termisk bildbehandling och alla som arbe-
tar med design, utveckling, tillverkning, försäljning, installation och support 
för system och komponenter för termisk bildbehandling.
Rekommendationer: Kunskap om grundläggande matematik och algebra
Förkunskapskrav: Inga

Kursen innehåller en introduktion till infraröd (IR) teknologi och grunderna 
i termisk bildbehandling. Ämnen som ingår är bl.a. elektromagnetiskt 
spektrum, infraröda kameror och optik, termisk bildbehandling kontra 
andra mörkerseendetekniker, faktorer som påverkar bildkvaliteten samt 
analys av termiska bilder. I kursen utvecklas färdighet inom relevant ter-
minologi, begrepp och fackspråk samt förmågan att tänka ”i termer av 
IR”. Kursen innehåller demonstrationer som utformats för att ge insikt om 
IR-kameror och bilder.

ITC-CVS-0101

ITC-produkt Fakta Beskrivning och innehåll Kurs, artnr Student, artnr
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ITC Termisk bildbehandling 
för säkerhetstillämpningar

Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med försäljning, installation 
och support av FLIR CVS:s system för termisk bildbehandling för säkerhets- 
och övervakningstillämpningar. Slutanvändare av termisk bildutrustning kan 
också dra fördel av kursen.
Rekommendationer: Kännedom om säkerhets- och övervakningstillämp-
ningar samt grundläggande matematik och algebra. Ta med din egen dator 
med internetuppkoppling och Raven-programmet installerat.
Förkunskapskrav: ITC Kursen Grunderna i termisk bildbehandling genom-
förd

Kursen ger en insikt om FLIR CVS:s värmekameror för säkerhet och över-
vakning, med betoning på hur man väljer en värmekamera för en given 
tillämpning. Efter en kort genomgång av viktiga begrepp från den obli-
gatoriska CVS 101-kursen följer ämnen som S&S-kameraplattformar, 
områdesberäkningar, faktorer som påverkar detekteringsområdet, AGC-
optimering, videoanalys samt konceptet med skiktbaserad situations-
medvetenhet. Studenterna får anvisningar om hur verktygen i FLIR CVS-
programvaran används för att effektivt definiera ett säkerhetssystem och 
uppskatta dess områdesprestanda.

ITC-CVS-0201

ITC Nexus, grundkurs Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med försäljning, installation 
och support av FLIR:s system för termisk bildbehandling för IP-nätverk i sä-
kerhets- och övervakningstillämpningar. Den är även lämplig för slutanvän-
dare av system för termisk bildbehandling.
Rekommendationer: Kännedom om säkerhets- och övervakningstillämp-
ningar och TCP/IP-nätverk är till stor hjälp men inget krav. Ta med din egen 
dator med internetuppkoppling och FSM-programmet installerat.
Förkunskapskrav: Inga

Med hjälp av FLIR:s Nexus-lösning kan FLIR:s termiska bildenheter och 
andra säkerhetskomponenter integreras i ett TCP/IP-nätverk. Avancerade 
bildsystem kan integreras med andra säkerhetsanordningar i säkerhets- 
och övervakningstillämpningar. Kursen innehåller en introduktion till 
Nexus och hur den används för att integrera sensorer och enheter i TCP/
IP-nätverk.

ITC-CVS-0301

ITC Nexus, avancerad Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Kursen riktar sig till alla som arbetar med försäljning, installation 
och support av FLIR:s kommersiella system för termisk bildbehandling. för 
IP-nätverk i säkerhets- och övervakningstillämpningar. Den är även lämplig 
för slutanvändare av system för termisk bildbehandling.
Kännedom om säkerhets- och övervakningstillämpningar och TCP/IP-
nätverk är till stor hjälp men inget krav. Ta med din egen dator med inter-
netuppkoppling och programmet installerat.
Förkunskapskrav: ITC Nexus, grundkurs genomförd

Kursen ger en omfattande kunskap om Nexus och hur den används för 
att integrera säkerhetsanordningar och sensorer i TCP/IP-nätverk. Kursen 
bygger på erfarenheterna från CVS 301: Nexus, grundkurs.

ITC-CVS-0302

ITC Problemställningar inom 
systemintegrering

Tidslängd: 8 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Alla som arbetar med integrering, installation och support FLIR 
CVS:s system med termisk bildbearbetning i äldre CCTV-nätverk och IP-nät-
verk för säkerhets- och övervakningstillämpningar. Den är även lämplig för 
slutanvändare av system för termisk bildbehandling.
Rekommendationer: Kännedom om säkerhets- och övervakningstillämp-
ningar, äldre säkerhetsnätverk och TCP/IP-nätverk är till stor hjälp men inget 
krav. Ta med din egen dator med internetuppkoppling och programmet in-
stallerat.
Förkunskapskrav: ITC Kursen Grunderna i termisk bildbehandling genom-
förd.

FLIR:s system för termisk bildbehandling integreras ofta med tredjeparts-
säkerhetsanordningar i säkerhets- och övervakningstillämpningar. FLIR:s 
termiska bildenheter är vanligtvis ett viktigt komplement till ordinarie di-
gitala fotokameror helhetslösningar för videosäkerhet. Kursen innehåller 
en översikt av integreringsfrågor och vanliga problem som uppstår när 
värmekameror integreras med andra typer av säkerhetsutrustning. Kur-
sen ger en omfattande redogörelse av kraven för integrering av termiska 
bildenheter i äldre CCTV-nätverk samt sammanslagning av TCP/IP-säker-
hetsstamnät.

ITC-CVS-0401

ITC-produkt Fakta Beskrivning och innehåll Kurs, artnr Student, artnr
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Kom igång 
med termografi

Tidslängd: 4 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Nybörjare och alla som är intresserade av IR-termografi och dess 
tillämpningar
Rekommendationer: Ta med egen kamera
Förkunskapskrav: Inga

Kursen innehåller en introduktion till kunder som använder grundläg-
gande kameror. Fokus läggs på kamerans funktion och lokalisering av ter-
miska anomalier. Du kommer även lära dig att handskas med omgivnings-
förhållanden när du utför enkla temperaturmätningar, hur man förvarar 
bilder och hur man använder dem i rapporter.

ITC-EXP-0511 (ITC-
EXP-0521 kväll eller 
helg)

ITC FoU-in-house kurs ATS 
(upp till 4 personer)

Tidslängd: 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Användare av avancerad vetenskaplig termografiutrustning, i 
synnerhet de som är utrustade med FLIR ATS-kylda produkter och program-
paket. Användare av icke kylda SC6XX-produkter.
Rekommendationer: Grundläggande kunskaper om termografi och tillhö-
rande parametrar.
Förkunskapskrav: Kunden ansvarar för förberedelse av övningar i hans/hen-
nes anläggning. IR-utrustning och tillhörande programvara måste vara in-
stallerade och i funktion.

Huvuddelen (2 dagar) består av föreläsningar om teoretiska ämnen, och 
praktiska övningar. Extra dagar kan bokas. Efter en allmän genomgång 
av värme och värmeöverföring, får du lära dig om radiativ värmeöverfö-
ring. Kursen startar med standardmätning och du får lära dig om vikten 
av emissivitet och reflekterad synbar temperatur. Du kommer att beräkna 
och uppskatta emissivitet och kompensera för reflekterad synbar tempe-
ratur. Du kommer också lära dig om kalibrering och Hypercal. Beroende 
på kursdeltagarnas behov och tillgänglig tid, tar vi även upp ytterligare 
ämnen som t.ex. mätning via fönster, mätbara värdesiffror, hur strålning 
genererar en signal och integreringstidens påverkan, ROIC osv, triggning 
och synkronisering, NUC och ersättning av dåliga pixlar.

ITC-PRO-2004

ITC in-house kurs Tidslängd: Kundanpassad
Prov:  Beror på den specifika kurs som hålls 
Målgrupp: Anställda i ett företag eller vissa avdelningar som vill minimera 
resekostnader och få utbildning direkt på sin arbetsplats.
Rekommendationer: Se krav och rekommendationer som gäller för den typ 
av kurs utbildningen på plats motsvarar.
Förkunskapskrav: Se krav och rekommendationer som gäller för den typ av 
kurs in-house utbildningen motsvarar.

Utbildning hos kunden kan anpassas efter dina behov. Deltagarna får lära 
sig om IR-termografi, inspektioner, mätningar, tillämpningar och rappor-
tering som motsvarar den nivå som krävs för mätning och inspektion i 
arbetsmiljön. Kursledaren ger användbara råd om hur man bäst imple-
menterar IR-termografi i verksamheten. Labb kommer att anpassas till 
utbildningen och kundernas behov. Praktiska övningarna omfattar både 
labb och fältinspektion på plats.

ITC-EXP-1029 ITC-EXP-1021

ITC Programvarukurs Tidslängd: 8 till 16 timmar
Prov: Nej
Målgrupp: Personer som är intresserade, eller användare, av den specifika 
programvaran.
Rekommendationer: Grundläggande kunskaper om termografi och tillhö-
rande parametrar.
Förkunskapskrav: Bärbar dator med installerad programvara i fullständig 
version eller 30 dagars demoversion (hämtas på www.flir.com).

Kurserna är till för användare av FLIR-programvara såsom FLIR Reporter, 
FLIR BuildIR och FLIR ResearchIR. Observera att innehåll och labb beror 
på den programvara som används.

ITC-SOW-0009 ITC-SOW-0001

ITC-produkt Fakta Beskrivning och innehåll Kurs, artnr Student, artnr
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Verksamhet i Europa,  
Mellanöstern och Afrika 
www.irtraining.eu

ITC France
20 Boulevard Beaubourg
F-77183 Croissy-Beaubourg
Frankrike
Telefon: +33 1 60 37 01 00
Fax: +33 1 64 11 37 55
Epost: itc@flir.fr

ITC Germany
Berner Strasse 81
D-60437 Frankfurt am Main
Tyskland
Telefon:  +49 69 95 00 9011
Fax:  +49 69 95 00 9040
E-post:  training@flir.de

ITC Italy
Via L. Manara, 2
I-20051 Limbiate (MI)
Italien
Telefon:  +39 02 99 45 10 01
Fax:  +39 02 99 69 24 08
E-post:  itc@flir.it

ITC Sweden
Antennvägen 6
S-187 66 Täby
Sverige
Telefon: +46 8 753 27 55
Fax: +46 8 755 07 52
E-post: training@flir.se

ITC United Kingdom
2 Kings Hill Avenue 
Kings Hill
West Malling, Kent, ME19 4AQ
Storbritannien
Telefon:  +44 1732 220 011
Fax:  +44 1732 843 707
E-post:  sales@flir.uk.com

Verksamhet i Amerika
www.infraredtraining.com

ITC Americas
9 Townsend West
Nashua, NH 03063
USA
Telefon: +1 603 324 7783
Fax: +1 603 324 7791
E-mail:  info_us@infraredtraining.com

ITC Canada
5230 South Service Road, Ste. 125
Burlington, Ontario L7L 5K2
Kanada
Telefon:  +1 800-613-0507
Mobil:  +1 905-841-4818
Fax:  +1 905-639-5488
E-post:  paul.frisk@flir.com 

ITC Latin America
Av. Antonio Bardella 320
Alto de Boa Vista,
18085-852 , Sorocaba, SP
Brasilien
Telefon:  +55 15 3238 7890
Fax:  +55 15 3238 8071
E-post:  lia.mariano@flir.com.br

Verksamhet i Asien och Aus-
tralien

ITC Australia
10 Business Park Drive
Notting Hill, 3168
Australien
Telefon:  +61 3 9550 2800
Fax:  +61 3 9558 9853
E-post:  info@flir.com.au

ITC China
Unit 22C, Hua Du Mansion, 
828-838 Zhang Yang Road
Pudong
SHANGHAI 200122 
Kina
Telefon:  +86 21 5469 7628 

ITC Hong Kong
Grand Central Plaza, 
Tower 2, Room 1613-16
138 Shatin Rural Committee Rd.
Shatin, N.T.
Hongkong
Telefon:  +852 2792 8955
Fax:  +852 2792 8952
E-post: flir@flir.com.hk

ITC Japan
Meguro Tokyu Bldg. 5F
2-13-17 Kamiosaki, 
Shinagawa-ku,
Tokyo, 141-0021
Japan
Telefon:  +81 3 6277 5681
Fax:  +81 3 6277 5682
E-post:  info@flir.jp

ITC South Korea
6th Floor, GuGu building
145 – 18, Samsung-dong, Kangnam-gu
SEOUL 135 – 090
Sydkorea
Telefon:  +82 2 565 2715
E-post:  kenneth.jeon@flir.com.hk

Global verksamhet

ITC-licensierade partners
Vi har ett etablerat nätverk 
av kvalificerade utbildningscentra - för 
att hitta det som ligger närmast dig, 
skicka e-post till itc@flir.se .


