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Välkommen till ITC, den ledande källan till kunskap 
inom infraröd teknik och dess tillämpningar. ITC finns 
i över 50 länder och har lokala instruktörer som talar 
22 språk. Vi erbjuder allt från korta introduktionskur-
ser till certifieringskurser. Våra instruktörer är bland 
de mest kunniga personerna i branschen. ITC är stolt 
över att våra produkter och tjänster är kompatibla 
med industriella, nationella och internationella stan-
darder. Delta i våra forum, konferenser eller kurser på  
www.infraredtraining.com och www.irtraining.eu.

Termografikurser, nivå 1 till 3
Dessa kurser förbereder dig för kvalificering i respek-
tive kategori som certifierad termograför. Du lär dig 
om infraröd fysik, kamerateknik och termografiska 
tillämpningar och inspektioner på olika nivåer. Kur-
serna i vilka ingår övningar, fältstudier, diskussioner 
och traditionell undervisning, avslutas med ett prov.



Kurser för avancerade tillämpningar
Dessa tvärvetenskapliga kurser överbrygger klyftan 
mellan IR-termografi, vetenskap och tillämpnings-
teori. Du lär dig om viktiga vetenskapliga begrepp 
som t.ex. fysik, värmevetenskap och kemi. Du kom-
mer att tillämpa dem tillsammans med relevant app-
likationsteori och kan därmed utföra kvalificerad 
inspektion inom ditt användningsområde enligt gäl-
lande lagar, standarder och föreskrifter. Kurserna av-
slutas med ett prov. Förutsättning för dessa kurser är 
ett giltigt Nivå 1-intyg. För närvarande erbjuder ITC 
EMEA dessa kurser för byggnadstillämpningar och 
gasdetektering.

Kortkurser
Dessa kurser ger dig de viktigaste grunderna i IR-ter-
mografisk teori och tillämpningar, kamerafunktioner 
och programanvändning. Du lär dig om grunderna 
i emissivitet och reflekterad synbar temperatur och 
kursrelaterade tillämpningar. Under praktiska öv-
ningar använder du kameran i olika mätningssitua-
tioner. Du kommer även lära dig att analysera och 
rapportera dina resultat. Kurserna omfattar praktiska 
övningar och laborationer. Korta kurser finns för all-
män termografi, byggtillämpningar och tillämpning-
ar inom el.

E-kurser för internet
Onlinekurser på begäran dygnet runt finns för grund-
läggande IR-termografi, olika tillämpningar och ka-
merahantering. Besök www.irtraining.com 

The Infrared Training Center (ITC) welcomes you 
to explore the thermal dimension with us.™



In-house kurser
Utbildning på plats kan anpassas efter dina behov. 
Deltagarna får lära sig om IR-termografi, inspektio-
ner, mätningar, tillämpningar och rapportering som 
motsvarar den nivå som krävs för mätning och in-
spektion i den aktuella arbetsmiljön. Kursledaren ger 
användbara råd om hur man bäst implementerar IR-
termografi i verksamheten.

Kurser om programvara
I dessa praktiska kurser lär du dig att använda den 
relevanta FLIR-programvaran för dina ändamål. Be-
roende på programvaran i kursen, läggs tonvikten 
på analys och rapportering eller kameraanslutning, 
datainsamling och analys.

Produkt- och systemutbildning
För många kameror och IR-mätutrustning krävs dju-
pare kunskap om programvaru- och maskinvarukom-
ponenter. I dessa kurser lär du dig om installation, 
konfiguration och integrering av hela systemet för 
olika tillämpningar. Du får lära dig om optimering av 
bildinsamling och bildanalys.

The Infrared Training Center (ITC) welcomes you 
to explore the thermal dimension with us.™


