
o 2 dagars kurs för nycertifiering för yrkesaktiv kyltekniker.

o 5 dagars kurs inkl. certifiering för person med behov av 

praktisk och teoretisk kylteknik inför examination.

o Nyhet. 2+3 dagar Praktisk kurs inkl. certifiering med mellandag

vecka 1 för självstudier.

o 1 dags kurs för förnyelse av kylcertifikat.

o Direkt examination för företagets kyltekniska yrkesaktiva   
personal på er hemort. Självstudiematerial hemsändes i god tid 
före genomförande.

SWEDCERT AB 
ERBJUDER under hösten 2011 KYLKURSER 

www.swedcert.se Bengt Karlsson 0455 30 56 07 eller Hanna 0455 305608.

http://www.swedcert.se/


För yrkesaktiva kyltekniker

Erbjuder SWEDCERT  en tvådagarskurs för kylcertifiering, till personer med krav på personligt kylcertifikat för 
samtliga kategorier enl. EG nr 303/2008.

Eller 1 dags omcertifieringskurs för personal med kylcertifikat som går ut eller har gått ut inom 6 månader.

Kursorter och kurstider
Jönköping: Omcertifiering 27 oktober. Nycertifiering 25-26 oktober. 

Karlskrona: Omcertifiering 6:e oktober och 13 december.

Nycertifiering 6-7:e oktober och 13-14 december. 

Kristianstad: Omcertifiering 22 nov. Nycertifiering 23-24 nov.

Eller

Direktexamination som genomförs på er hemort till låg kostnad och för ditt företag, inkl. 
studiematerial för självstudier eller internutbildning.

Kurskostnader/deltagare
Nycertifiering 9 500:-. Omcertifiering 3 500:-.
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Den personliga certifieringen lägger stor vikt på grundläggande kylteknisk kunskap och förståelse. 
Vi rekommenderar efter goda erfarenheter vårt  kursupplägg i vår 5 dagars praktiska certifieringskurs. 

Praktisk kylcertifieringskurs 5 dagar

Inkl. teoretisk och praktisk examination dag 5.

Praktiska övningar enl. nedan varvat med teoretiska genomgångar. 
Vi börjar kl. 08.00 resp. dag och avslutar dagen enl. kursdeltagarnas önskemål.

Kursdeltagarna jobbar i 2-manna grupper.

Kurstider:
29:e augusti-2:e september 3:e-7:e oktober

Kursort Karlskrona
Kursstart kl. 13.00 på måndag

Kursinnehåll:

Kurskostnad: 
14 000:-. 

För person med behov av praktisk och teoretisk repetition.
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Grundläggande värmelära. Processen i hlogP –diagrammet. Registerföring. Skyddsgasfyllning

Kylprocessens uppbyggnad funktion 
och arbetssätt.

Övrig utrustning. Kontroll av serviceutrustning,
ev. kalibrering.

Vacumsugning

Kontroller före start. Kontroll av lågtryck, drift och
högtryckspressostat. 

Tömning Gällande regelverk

Driftsättning med driftprotokoll. Kontroll av överhettning och
Underkylning.

Fyllning Hantering av köldmedier som farligt 
gods och avfall enl. ADRS

http://www.swedcert.se/


Praktisk kylcertifieringskurs 2+3 dagar
Dag 1-2 onsdag-torsdag vecka 1. Dag 3-5 måndag-onsdag vecka 2.

Inkl. teoretisk och praktisk examination onsdag vecka 2.
Kursinnehåll och genomförande enl. vår 5 dagars praktiska certifieringskurs.

Med detta upplägg får deltagarna mer tid för egenstudier.

Kurstider:
7:e-8:e december + 12-14 december.

Kursort Karlskrona
Kursstart 7:december kl. 10.00

Kursinnehåll:

Kurskostnad: 
14 000:-. 

Nyhet
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Grundläggande värmelära. Processen i hlogP –diagrammet. Registerföring. Skyddsgasfyllning

Kylprocessens uppbyggnad funktion 
och arbetssätt.

Övrig utrustning. Kontroll av serviceutrustning,
ev. kalibrering.

Vacumsugning

Kontroller före start. Kontroll av lågtryck, drift och
högtryckspressostat. 

Tömning Gällande regelverk

Driftsättning med driftprotokoll. Kontroll av överhettning och
Underkylning.

Fyllning Hantering av köldmedier som farligt 
gods och avfall enl. ADRS
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