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Är det viktigt för er att man ska kunna ta reda på och förstå regler ur IPC-A-600? 

Följer ni en godkänd standard för mönsterkortsacceptans? 
 

Det som förr var en produkt från ganska lokala leverantörer är nu en vara som köps in 

från länder många hundra mil bort. Det är inte lika lätt att hålla god kontroll över 

kvalitén på mönsterkort när man inte ens vet vilken fabrik de tillverkas på, utan bara har 

en ”trader” som kontakt för alla frågor om kvalitet och utförande. Till på köpet sker 

missförstånd och onödiga konflikter. En acceptansstandard för mönsterkort är ett lätt sätt 

att undanröja många av konflikterna och kvalitetsproblemen. Här finns tydliga regler för 

vad som gäller. Trots att reglerna är tydliga är det inte alltid lätt att använda böckerna. 

Den här utbildningen hjälper dig att på ett effektivt sätt tolka och tillämpa reglerna i 

standarden.  
 

Målgrupp 
 

Utbildningen riktar sig till personer som idag arbetar exempelvis som montörer, 

konstruktörer, provare eller kvalitetskontrollanter. 
 

Mål och innehåll 
 

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

använda IPC-A-600. 
 

Följande moduler kan väljas. (siffror i parentes visar moduler som måste läsas ihop) 

1, 2 Introduktion, policy, förfaranden 1, 2 

3 Externa observerbara egenskaper 1, 2, 3 

4 Interna observerbara egenskaper 1, 2, 4 

5 Flexibla, Flex-rigida och mönsterkort med metallkärna 1, 2, 5 

 

Metod 
 

Under den här utbildningen är det kursdeltagarna som själva väljer vilka moduler som de 

vill utföra. Modul 1 och 2 är obligatoriska men resten väljer kursdeltagaren efter eget 

huvud. Sedan får de teoretisk undervisning om de avsnitten i standarden som valts. 

Utbildningen avslutas med tester där standarden både får och inte får användas när 

frågorna besvaras. Utbildningen är starkt handlingsorienterad och ger ett konkret utbyte 

och resultat redan från start. 
 

Fakta 
 

Inga särskilda förkunskaper, gärna viss lödvana.  

1-4 utbildningsdagar à 8 timmar. Max 12 deltagare. 

Internationellt behörighetsbevis enligt IPC-A-600. Giltigt i 24 månader. 

Swentech är godkänt av FMV som utbildningsanordnare inom mjuklödning. 
 

För bokningar och mer information, ring 08-704 99 88. 


