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Instrumentspecifik utbildning 

I den instrument specifika utbildningen får du kunskap om hur du kan utnyttja ditt instruments fulla 

potential. 

 

För vem lämpar sig kursen? 

För dig som har ett instrument från VMI (Viber A, X Viber, Easy Viber, Easy Balancer, VIBER X1, 

VIBER X2, VIBER X3, VIBER X5). 

Du bör ha gått grundkurs eller fortsättningskurs, alternativt ha motsvarande kunskaper, för att 

bäst tillgodogöra dig informationen det är dock inget krav.  

 

Mål med instrumentspecifik utbildning 

Målet med kursen är att ni skall ha kunskap om och kunna använda ert instrumentets alla 

funktioner.  

Viber A, VIBER X1  

Innehåll : 

 Teknisk specifikation förklaring 

 Skötselråd och hantering 

 Frekvensområde tillämpningar 

 Standarder och tillämpningar 

 Balansering med 3 punktsmetoden 

Kurslängd: 0,5 dagar 

Var: VMI Sverige i Linköping (kursen kan hållas på plats hos er, kontakta oss för information) 

Kursavgift: 2 500 SEK/pers exkl. moms 

I avgiften ingår fika och lunch. 

VIBER X2, VIBER X3  

Innehåll : 

 Teknisk specifikation förklaring 

 Skötselråd och hantering 

 Inställningar och tillämpningar 

 Standarder och tillämpningar 

 Balansering med 3 punktsmetoden 

Kurslängd: 0,75 dagar 

Var: VMI Sverige i Linköping (kursen kan hållas på plats hos er, kontakta oss för information) 

Kursavgift:  3 000 SEK/pers exkl. moms 

I avgiften ingår fika och lunch. 
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X-Viber, Easy-Balanser, Easy-Viber  

Innehåll : 

 Teknisk specifikation förklaring 

 Skötselråd och hantering 

 Program, inställningar och tillämpningar 

 Databashantering och ronder 

 Överföring av ronder och mätdata 

Kurslängd: 1 dag 

Var: VMI Sverige i Linköping (kursen kan hållas på plats hos er, kontakta oss för information) 

Kursavgift:  5 000 SEK/pers exkl. moms 

I avgiften ingår fika och lunch. 

VIBER X5  

Innehåll : 

 Teknisk specifikation förklaring 

 Skötselråd och hantering 

 Program, inställningar och tillämpningar 

 Databashantering och ronder 

 Överföring av ronder och mätdata 

Kurslängd: 2 dagar 

Var: VMI Sverige i Linköping (kursen kan hållas på plats hos er, kontakta oss för information) 

Kursavgift:  9 700 SEK/pers exkl. moms 

I avgiften ingår fika, luncher och middag första kvällen. 

 

 

 


