
 
 
 
 
 

П О К А Н А 
 

за участие в ITC курс  
 

 „Базово Ниво по Термография” 
 

 
 

Уважаеми дами и господа, 
 
В качеството си на оторизиран представител на компания FLIR Systems за територията на 

България, екипът на “АСМ” ООД има удоволствието да Ви информира за планиран ITC курс – 
Базово Ниво. Курсът ще се проведе в рамките на два дни – 26ти и 27ми юни 2014г. и ще има за цел 
да обучи курсистите как най-ефективно да използват термовизионни камери, и как да анализират 
получените от измерванията данни.   
 
Кратка информация за курса: 
Базовият курс по термография представлява двудневно обучение върху основните правила и 
принципи в термографските обследвания. Начинаещите термографи се запознават с базовите 
характеристики на термовизионните камери и основните моменти за успешно извършване на 
термовизионни превантивни обследвания в електро и механо индустрията. Участниците, които 
покрият присъствените часове и определените изисквания, получават сертификат за завършено 
Базово Ниво Курс по Термография. 
 
Структура и съдържание на курса: 
• Продължителност: 16 часа (2 дни / 8 часа дневно) 
• Кратък преглед на приложението на термографията 
• Основи на IR 
• Употреба и функции на термовизионните камери 
• Практически упражнения 
• Изчисляване коефициента на емисия и таблици за коефициент на емисия 
• Разчитане на изображенията 
• Софтуер за отчети: Quick Report, Reporter 
• Обучението се провежда на английски език със симултанен превод на български език. 
 
Презентации:  
По време на курса, пред участниците ще бъдат провеждани демонстрации, с цел представяне на 
техниката и показване на правилно заснети изображения.   
 
Профил на курсистите: 
• Практични потребители;  
• Начинаещи термографи, които не е задължително да имат опит в сферата,  
  но желаят да придобият необходимите познания;  
• Потребители, желаещи да повишат  квалификацията си като придобият опит и познания по  
  термография - за придобиване на по-висока конкурентноспособност, качество и обхват на  
  дейността.   
 
 
 
 



Структура:  
Теория и практическа работа (курсистите ще се редуват при работата си с термовизионните 
камери), Допълнителни упражнения за работа със софтуера.  
 
 

Дата на провеждане на курса:  
26ти и 27ми юни 2014г.  

 
 
Такса за участие на един курсист:          Срок за записване за участие: 
              1125 лв. без ДДС                     12.06.2014 г. 
 

Таксата включва: 
• Обучение от сертифициран ITC инструктор; 

• Материали за обучение; 
• Напитки; 

• Диплома за присъствие; 
• Заплащането е за 1 човек; 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Организация:  
ITC „Базово Ниво по Термография” се предлага международно от упълномощени фирми, 
занимаващи се с термография или ITC партьори, изброени в “Courses offered by ITC partners” (от 
англ. „Курсове, предлагани от партньори на ITC”)(Т560393). Отделните клиентски запитвания ще 
бъдат пренасочвани към най-удобните за тях упълномощени фирми, занимаващи се с 
термография, изброени в “ITC Directory” (от англ.”Директория ITC”)(1560096). 
 
ITC Треньори и Лицензирани Треньори  
“Courses taught by ITC instructors” (от англ. „Курсове, провеждани от ITC инструктори”)(Т560392) 
предоставя се списък на всички лицензирани и оторизирани треньори, за провеждане на         
ITC „Базово Ниво Квалификационен Термографски Курс”.  

 


