
 

 

 

 

Förnyelse av 
 

IPC-A-620 
 

Behöver ni förnya behörigheten ni har i kablagestandarden IPC-A-620? 
 

När man redan har certifikat för standarden så är det en bra och förnuftig 

handling att förnya behörigheten . Det kan göras på flera sätt och deltagaren kan 

bestämma väldigt mycket vad gäller upplägg och tidsåtgång. IPC har som krav 

att proverna utförs under översyn av certifierad instruktör. Det är sen deltagaren 

som bestämmer om man vill göra prover genast, utmaningstest, eller göra en 

repetitionsutbildning med efterföljande prover. Förnyelsen ger deltagaren 

förnyad behörighet som sedan gäller i ytterligare 2 år. 

 

Målgrupp 
Kursen riktar sig till personer som idag innehar certifikat för IPC-specialister. 

 

Mål och innehåll 
Målet för utbildningen är att dels repetera modulavsnitt från standarden och 

informera om eventuella ändringar samt ge kursdeltagaren tillfälle att utföra 

prover på de moduler som skall förnyas. Det är obligatoriskt att förnya modul 1. 

De andra modulerna kan däremot väljas efter behov och i valfri ordning. 

Modulerna är: 
 

Modul 1 General, Applicable Documents, Preparation Measuring and Testing 

Modul 2 Crimp Terminations and Insulation Displacement Connection (IDC) 

Modul 3 Soldered Terminations and High Voltage Applications 

Modul 4 Connectorization and Over-molding/Potting 

Modul 5 Ultrasonic Welding and Splices 

Modul 6 Marking/Labeling, Securing and Finished Assembly Installation 

Modul 7 Coaxial and Biaxial Cable Assemblies 

Modul 8 Harness/Cable Electrical Shielding and Harness/Cable Protective 

Coverings  

 

Metod 
Utbildningen genomförs så att kursdeltagarna först får repetitionsundervisning 

om de olika avsnitten i standarden. Deltagaren genomför obligatoriska 

modulerna 1 och kan sedan själv välja vilka andra moduler som är viktiga.  

Kursdelarna avslutas med teoretiska tester. På testerna skall standarden 

användas för att besvara frågorna. Kursen är starkt handlingsorienterad och ger 

ett konkret utbyte och resultat redan från start. 

 

Fakta 
 

Förkunskapskravet är IPC-specialist för IPC-A-620.  

1-3 utbildningsdagar. Max 12 deltagare. 

Certifikat, IPC-specialist för IPC-A-620, giltigt i 2 år. 

 

Swentech är godkänt av FMV som utbildningsanordnare inom mjuklödning. 
 

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

 

 

http://www.swentech.se/

