
 
 

Förnyelse av certifiering till IPC-specialist på         
 

IPC-A-610         
 

Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur  

IPC-A-610? Följer ni en godkänd standard i mjuklödningen? 
 

Det är numera mycket vanligt att företag väljer att följa IPC-seriens standarder för 

sina monterings- och lödarbeten. De är utvecklade av företag som själva är i 

elektronikbranschen och som därför väl vet vad kunderna kräver av deras produkter 

och hur de ska tillverkas. IPC-standarderna har blivit oumbärliga verktyg för de inom 

företagen som arbetar med just tillverkningen. Den här kursen är framtagen för att 

förnya den viktiga certifieringen i IPC-A-610. 
 

Målgrupp 
 

Kursen riktar sig till personer som behöver förnya giltigt operatörscertifikat enligt 

IPC-A-610. 
 

Mål och innehåll 
 

Målet för utbildningen är att ge kursdeltagaren förmåga och kompetens att förstå och 

använda IPC-A-610. 

 

Följande moduler kan väljas. siffrorna inom parentes visar moduler som måste läsas ihop 
 

1 General, Foreword,Applicable Documents,Handling  

2 Soldering and High Voltage  

3 Component Damage & PCBAs  

4 Terminal Connection   (2, 4) 

5 Trough-Hole Technology & Jumper Wires  (2, 3, 5) 

6 Surface Mount Assemblies & Jumper Wires  (2, 3, 6) 

7 Hardware  

 

Metod 
 

Förnyelsen kan genomföras på två olika sätt. Det står kursdeltagarna fritt att välja 

metod.  
 

Challenge 
 

Kursdeltagarna genomför endast de två testen utan föregående träning. Ett test där 

standarden får användas när frågorna besvaras, och ett test där standarden inte får 

användas att slå i när frågorna besvaras. Vid godkänt resultat är certifikatet giltigt i 

ytterligare 24 månader. 
 

Förnyelsekurs 
 

Kursdeltagarna får möjlighet till kursledarledd träning. De väljer fritt de delar ur 

standarden de önskar träna på. Kursen avslutas med ett test där standarden får 

användas när frågorna besvaras, och ett test där standarden inte får användas att slå i 

när frågorna besvaras. Vid godkänt resultat är certifikatet giltigt i ytterligare 24 

månader. 
 
 

 Fakta 
 

 Förkunskapskrav: Giltigt internationellt specialistcertifikat enligt IPC-A-610 

 1-3 utbildningsdagar. Max 12 deltagare. 
 

 Certifikat, IPC-specialist för IPC-A-610. Giltigt i 24 månader. 

 Swentech är godkänt av FMV som utbildningsanordnare inom mjuklödning. 
 

 För bokningar och mer information, ring 08-704 99 88 eller besök www.swentech.se  
 

http://www.swentech.se/

