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Plan i tematy szkolenia w dniu 27.07.2016
13.06.2017
Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa
Rozpoczęcie szkolenia: 9:00
Czas trwania szkolenia: 6-7 godz.
W czasie szkolenia przewidziane są przerwy (posiłek, kawa itp.)
Wprowadzenie
- kierunki działań firmy Zehnder.
Wentylacja: teoria
- wytyczne,
w ytyczne, przepisy i normy obowiązujące
w wentylacji.
Wentylacja: oferta systemowa firmy Zehnder.
Wentylacja mechaniczna wywiewna
- zastosowanie,
z astosowanie, omówienie zasady działania
oraz sposobu montażu.
Przegląd jednostek
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central wentylacyjnych
- zastosowanie,
z astosowanie, dane techniczne, sterowanie
oraz sposoby montażu, uruchomienia i obsługi.
Gruntowy wymiennik ciepła
- omówienie
o mówienie zasady działania, rodzaje
wymienników oraz sposoby montażu i obsługi.

Jednostka chłodząca ComfoCool
- omówienie
o mówienie zasady działania, sposobu montażu,
uruchomienia i obsługi
Sterowanie jednostek
wentylacyjnych:
central wentylacyjnych:
- sposoby montażu i podłączenia
- dostępne funkcje sterowania
- zajęcia
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Zehnder Industry:
- wentylatory dachowe
- jednostki
wentylacyjneComfoAir
ComfoAirXL
XL
centrale wentylacyjne

Plan i tematy szkolenia w dniu 28.07.2016
14.06.2017
Hotel Felix, ul. Omulewska 24, Warszawa
Rozpoczęcie szkolenia: 9:00
Czas trwania szkolenia: 5-6 godz.
W czasie szkolenia przewidziane są przerwy (posiłek, kawa itp.)
Zehnder ComfoFresh: systemy dystrybucji powietrza
- rodzaje systemów i ich zastosowanie,
- omówienie
o mówienie zasady działania oraz elementy
składowe systemu,
- montaż, obsługa oraz regulacja systemu.
Wytyczne do doboru systemu dystrybucji powietrza
- przepisy,
p rzepisy, odniesienia do odpowiednich norm
oraz wytyczne firmy Zehnder,
- obliczenia bilansu powietrza wentylacyjnego,
- dobór oraz zestawienie elementów systemu,
- wytyczne
w ytyczne do wykonania projektu wentylacji
mechanicznej nawiewno-wywiewnej.

Podsumowanie szkolenia
- dodatkowe pytania,
- powtórzenie wybranych zagadnień.

Osoby zainteresowane szkoleniem prosimy o potwierdzenie chęci uczestnictwa na adres email szkolenia@zehnder.pl
Koszt szkolenia w ramach Akademii Wentylacji Komfortowej to 200 zł netto + VAT za osobę (koszt nie obejmuje
zakwaterowania).
Dane potrzebne do dokonania przelewu:
Ing Bank Śląski, Oddział w Warszawie
Numer konta: 54105010251000002265298899
W tytule proszę wpisać: AW (Miejscowość) + Imię i Nazwisko uczestnika + Firma jaką reprezentuje

Zehnder
Zehnder Comfosystems
Comfosystems
Zehnder Comfosystems - montaż, obsługa i serwis to jednodniowe szkolenie przeznaczone dla instalatorów
Zehnder Comfosystems - montaż, obsługa i serwis to kolejne szkolenie, tym razem jednodniowe, przeznaczone
z odpowiednim zakresem wiedzy w technice wentylacyjnej. W czasie szkolenia uczestnik poznaje asortyment oraz
dla instalatorów z odpowiednim zakresem wiedzy w technice wentylacyjnej. W czasie szkolenia uczestnik poznaje
uczy się montażu, obsługi oraz serwisu systemu wentylacyjnego.
asortyment oraz uczy się montażu, obsługi oraz serwisu systemu wentylacyjnego.

CERTYFIKAT
Niniejszym poświadczamy,
że Pan/Pani
………………….………………….…………………………………….………………….…………………

ukończył szkolenie
Akademia Wentylacji Komfortowej
Zakres wiedzy:
Asortyment Comfosystems/jednostki wentylacyjne - budowa i zasada działania
/elementy systemu dystrybucji powietrza i ich dobór/schemat blokowy,
możliwości podłączenia i współpracy dodatkowych komponentów oraz urządzeń
z jednostkami wentylacyjnymi/montaż, uruchomienie, regulacja i pomiar instalacji
nawiewno-wywiewnej/podłączanie dodatkowych urządzeń i ustawianie
parametrów/zajęcia praktyczne
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Dyrektor Generalny
Zehnder Polska Sp. z o.o.
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data ....................., miejsce .................……………
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Zapraszamy na zaawansowane szkolenia w ramach
Akademii Wentylacji Zehnder, na których będzie można

27-28.07.2016
Wrocław
13-14.06.2017
Warszawa
24-25.08.2016
Warszawa
Hotel Felix, ul.
Omulewska 24
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20-21.09.2016
ŁódźKraków
04-05.07.2017
05-06.10.2016
Poznań
29-30.08.2017
Gdańsk
08-09.11.2016
Gdańsk
27-28.09.2017
Łódź
29-30.11.2016
Rzeszów
25-26.10.2017
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Zapraszamy do kontaktu wentylacja@zehnder.pl

07-08.12.2016
Kraków
28-29.11.2017
Gliwice
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