Uddybende forklaring til de enkelte punkter
Ad 1
De personer som udfører termografering, skal jf. Tryg’s krav til termografering være personer, som
har en teknisk uddannelse, minimum som faglært elektriker, eller en uddannelse som kræves for at
kunne arbejde med elinstallationer.
Ad 2
Personer som udfører termografering skal, jf. Tryg’s krav til termografering, have gennemgået og
bestået et 35 timers kursusforløb iht. ASNT (American Society of non-destructive Testing) som ITC
Level 1 eller tilsvarende. (Der skal fremsendes dokumentation som vedhæftes sammen med
installationserklæringen).
Ad 3
Der er i 2013 udgivet en DBI retningslinje 010-1 ”El-termografering, vejledning i udførelse” udgivet
af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut. Vejledningen præciserer hvordan målte temperaturer
og belastningsstrømme skal behandles for at vurdere, om en fejl er kritisk m.v.
Ad 4
Det er et krav fra Tryg, at termograføren har kendskab til til DBI retningslinje 010-1 ”Eltermografering, vejledning i udførelse” udgivet af Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut, og
udarbejder termografirapporter ud fra de kriterier, som er specificeret i denne vejledning.
Ad 5
Der findes et utal af termografikameraer (fabrikater og typer) på markedet, hvor nogle selvfølgelig
er mere anvendelige end andre. For at sikre, at de informationer som opsamles ved en
termografering er gode nok, stiller Tryg en række minimumskrav til f.eks. måleusikkerhed, som
skal overholdes. Se Tryg’s ”sikkerhedsforholdsregler for certificeret termografør”.
Ad 6
For at kunne vurdere og sikre, at de data som termograferingskameraet aflæser, er korrekte, skal
kameraet være kalibreret indenfor det sidste år.
Ad 7
I Tryg’s krav til termografering er der stillet en række krav til hvilke oplysninger, som skal fremgå af
selve termografirapporten. Se Tryg’s ”sikkerhedsforholdsregler for certificeret termografør”.
Ad 8
Tryg stiller IKKE krav til termografører som opfylder DBI certificeringskrav.
Tryg anser DBI godkendte termografører som el-termografører, som opfylder pkt. 1-7.
Svares der ja i pkt. 8 skal der vedlægges gyldig dokumentation ”gyldighedsbevis”
kreditkortstørrelse, (gyldigt et år af gangen) samt kopi af certifikat (gyldigt i 5 år), og virksomheden
skal være på DBI’s liste over godkendte termografører (http://www.dbinet.dk/godkendte_termografer.asp).

