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KONTROLA TRUBEK VIZUÁLNÍ METODOU  
ŠKOLENÍ VT 2 DT – 3 DNY, SEKTOR TRUBKY 

 
  
 
 20. dubna 2015 
 

Vážení obchodní přátelé, 
 
společnost ATG s.r.o. rozšířila možnost kvalifikace personálu v defektoskopii o nově zavedené kurzy pro 
vizuální kontrolu stupně 2, podle EN ISO 9712, SNT-TC-1A a ISO 11484, sektor trubky "t". Pokud 
potřebujete kontrolovat při vašich činnostech bezešvé trubky, je to pro vás a vaše kolegy ideální 
kvalifikace! 
 
Tento kvalifikační kurz je stavěný jako třídenní, realizovaný v rozsahu 24 hod školení, 
zaměřený na přímé vizuální zkoušení bezešvých trubek.   
 
Pracovníci s touto kvalifikací VT2dt mají omezenou způsobilost pouze pro přímé vizuální zkoušení 
bezešvých trubek. Mají právo podepisovat protokoly o vyhodnocení jakosti zkoušky. Kvalifikace v tomto 
rozsahu je limitována a nezajišťuje způsobilost osoby provádět zkoušení v jiném výrobkovém sektoru než 
bezešvé trubky, nebo provádět vizuální zkoušení nepřímé.  
 
Školení je zakončeno zkouškou u nezávislého zkušebního střediska (1 den, všeobecná + specifická + 
praktická část, v rozsahu tvorby písemné instrukce a praktické zkoušení 2 vzorků trubek).  Po splnění všech 
požadavků na certifikaci může každý uchazeč žádat o certifikát u příslušného certifikačního orgánu.   
 
Cena za školení 1 účastníka:  6.400,- Kč bez DPH (3 dny) 
Cena zkoušky 1 účastníka:   9.900,- Kč bez DPH (1 den) 
Označení kvalifikace:   VT 2dt dle EN ISO 9712 / SNT-TC-1A / ISO 11484 
Termín školení/zkoušky:  individuálně, kontaktujte prosím skoleni@atg.cz  
 
Tuto kvalifikaci můžete získat přímo ve vaší firmě - formou „výjezdového kurzu“. Jedná se o individuální 
řešení, které závisí na počtu uchazečů školení a zkoušky.  
 
Podrobnější informace obdržíte ve školicím středisku ATG v Praze (telefonicky, e-mailem) nebo na 
www.ATG.cz.  
 
 
 
Ing. Milan Malušek 
kvalifikační středisko ATG 
skoleni@atg.cz  
+420 273 037 630 
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