Training Catalog

Vi strävar efter nya effektiva sätt
att sprida kunskap om våra
produkter, på ett sätt som är
både bekvämt och roligt
Interspiro gör allt för att specialister ska kunna andas tryggt i
farliga miljöer. Våra andningsskydd och kringutrustning används
av brandmän, rökdykare och yrkesdykare över hela världen.
Inom Interspiro Academy har vi lagt ribban lika högt för att samla
in all den tekniska kunskapen, komponera den i relevanta kurser
och ge bästa möjliga träning för att du verkligen ska kunna dra full
nytta av våra produkter. Och så att du och alla dina kollegor kan
komma hem tryggt och säkert vid dagens slut.
Besök www.interspiro.com för att kolla in våra senaste
utbildningar. Vi jobbar redan på nya.
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E-Learning
På Interspiro Academy vill vi utföra och leverera enligt dina förväntningar och
krav, vi erbjuder ett helt nytt sätt att hålla reda på dina kunskaper och öka
effektiviteten på utbildningarna.
Interspiro E-learning är ett onlineverktyg för att öka informationsflödet till dig
och samtidigt öka din kunskap om Interspiros produkter.
Den obligatoriska omcertifieringen som sker vart tredje år görs i E-Learningplattformen.

1. Databas för individer och chefer / chefer. 2. Interaktiv miljö för användaren. 3.
Personlig användarprofil. 4. Tillgänglig när som helst. 5. Tillgänglig var som helst. 6.
Kompetensstatistik. 7. Kan användas på alla typer av enheter med webbläsare.
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Kursprogram med nivåer
Nivå 1 - Användarnivå
•

Digital introduktionskurs

•

Digital utbildningsmodul i Användning

•

Digital utbildningsmodul Apparat och mask

•

Digital utbildningsmodul Spirocom

Nivå 2 - Drifttekniker
•

Nivå 1

•

Digital utbildningsmodul i 1 års & 2 års service
/ förebyggande underhåll

•

Digital utbildningsmodul i Rengöring

•

Digital utbildningsmodul i Identifiering

•

Digital utbildningsmodul i Testning

Nivå 3 - Servicetekniker
•

Nivå 1

•

Nivå 2

•

Praktisk utbildning i 10 års Service & Test

•

Digitalt kursprov i service på Apparat

•

Digitalt kursprov i service på Mask

Upplägget på våra nivå 3 utbildningar beskrivs på nästa sida.
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Kursupplägg - nivå 3
1

2

3

4

E-learning

Serviceutbildning

Kursprov

Omcertifiering
(Vart 3:e år)

Nivå 1 - Användare
Nivå 2 - Drifttekniker

1 - E-learning
Nivå 3

Digitalt så kan du nu utbilda dig på ett helt nytt sätt och på två nyligen tillkomna nivåer. Som
användare kan du genomföra en kurs för att få kunskapen kring hur du på bästa sätt nyttjar din
andningsapparat. Du kan nu också vidareutbilda dig som Drifttekniker, här får du kunskaperna
som krävs för att utföra service vartannat år samt testa din apparat, detta för att på ett smidigt sätt
bibehålla driften hos din verksamhet. Dessa nya nivåer ligger också till teoretisk grund för att du ska
kunna vidareutbilda dig till Servicetekniker.

2 - Praktisk utbildning

Efter avslutad online del finns en praktisk utbildning som täcker relevanta servicesteg för olika
produkter. Under den praktiska delen utför du en full service av utrustningen där du arbetar
tillsammans i par. Servicen utförs på egen utrustning och service delar och verktyg tillhandahålls
som en del av kursen. Procedurer för prestandatestning är en väsentlig del av utbildningen. Det
utförs med din typ av Interspiro testutrustning. Den praktiska delen kan göras hos Interspiro
servicecenter eller som en skräddarsydd utbildning i dina lokaler (minst antal deltagare gäller).

3 - Certifiering

Efter den praktiska utbildningen under serviceutbildningen tar du ett kunskapsprov online. Efter
provet är du certifierad för den eller de produkterna. Certifikatet finns tillgängligt i eLearningplattformen och visar utgångsdatum.

4 - Omcertifiering

Efter 3 år gör du en online omcertifiering, vilket gör att du är uppdaterad om produktändringar,
serviceuppdateringar och håller dig ajour med instruktionerna i den senaste
servicedokumentationen. Hela tiden är du medlem i online-Intersprio Academy, vilket ger dig
tillgång till de senaste dokumenten, nya kurserbjudanden och nyheter om våra produkter och
serviceprocedurer.
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Prislista
• Nivå 1 - 780* SEK / apparatkonfiguration
- Avser en åtkomst på 30 dagar.

• Nivå 2 – 3780* SEK / apparatkonfiguration
- Avser en åtkomst på 3 år.
- 1.550* SEK för ytterligare 3 år.

• Nivå 3 – 9.300* SEK / apparatkonfiguration
- Avser en åtkomst på 3 år.
- 3100* SEK för ytterligare 3 år (Certifikatsförlängning).

* Dessa priser gäller endast användare anslutna till Sveriges Räddningstjänster
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Sätter nivån för säkerhet

INTERSPIRO AB • Kemistvägen 21 • SE-18379 Täby, SWEDEN
Phone: +46 8 636 51 00 • Fax: +46 8 636 51 99 • www.interspiro.com

Dok. Nr. 35286E02

I nästan 100 år har vi på Interspiro gjort allt för att specialister ska kunna andas tryggt i farliga
miljöer. Många av våra teknologiska milstolpar inom andningsskydd och kringutrustning har
blivit branschstandard, till exempel andningsventiler med inandning och utandning i samma
membran, säkerhetstryck, imfria ansiktsmasker, 300 bar och slangdyksystem med högtryck.
I dag används vår utrustning av brandmän, rökdykare och yrkesdykare över hela världen. Från
vårt huvudkontor i Stockholm bedrivs täta samarbeten med brand- och räddningstjänster, militära försvarsorganisationer, industrier, kraftindustri, sjöfart, offshore-verksamhet och dykföretag för att ytterligare förbättra säkerheten för deras personal.

