
Akademia Wentylacji Lindab
Rozpoczęcie: 2019-10-10
Zakończenie: 2019-10-10

Miejsce spotkania:
Wieruchów
Sochaczewska 144

Firma Lindab zaprasza wszystkich projektantów oraz praktyków branży HVAC na bezpłatne
seminarium techniczne poświęcone najnowszym rozwiązaniom oferowanym przez lidera rynku
wentylacyjnego na świecie.  

NAJBLIŻSZY TERMIN SZKOLENIA: 
10 PAŹDZIERNIKA 2019

Akademia Wentylacji Lindab to bezpłatne szkolenie dedykowane dla osób chcących poszerzyć swoją
ogólną wiedzę z zakresu rozwiązań wentylacyjno - klimatyzacyjnych. Podczas szkolenia uczestnicy
zapoznają się z produktami, ich konstrukcją, zastosowaniem oraz otrzymają praktyczne porady
ekspertów. Na prostych przykładach poznają zasady i mechanizmy działania urządzeń.
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KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenia bezpłatne!

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?
Jeśli termin najbliższego szkolenia zostanie ustalony - poniżej pojawi się formularz zgłoszeniowy,
który należy wypełnić i wysłać. Na podany adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zgłoszenia.
Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą, jak najszybciej, aby ustalić szczegóły. Zajęcia mogą
zostać przeprowadzone dla maks. 40 osób. O rezerwacji miejsca na szkoleniu decyduje kolejność
zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator zapewnia materiały szkoleniowe i obiad dla



uczestników.

Szkolenia odbywają się w głównej siedzibie firmy:
Lindab Sp. z o.o.
Wieruchów, ul. Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki

  
>> WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<

Plan szkolenia:
  

Rejestracja 8:30 - 9:00

Prezentacja ogólna firmy 9:00 - 9:10

Centrum Innowacyjności Lindab
Standard Lindab, jakość produktów, certyfikaty, atesty. 9:10 - 9:30

Przerwa na kawę 9:30 - 9:40

Lindab Indoor Climate Solutions  
Szczelne instalacje wentylacyjne, nawiewniki, kratki, belki chłodzące, filtracja absolutna,
konwektory podłogowe oraz wentylacja pożarowa, programy wspomagania projektowego IT
Solutions

9:40 - 11:00

Przerwa na kawę 11:00 - 11:10

Energooszczędne rozwiązania w systemach VAV  
Lindab Pascal - system zmiennowydatkowy rozdziału powietrza z funkcją optymalizacji ciśnienia,
Lindab UltraLink - wykorzystanie technologii ultradźwiękowej do pomiarów i regulacji pracy
systemu HVAC i jego zastosowanie w praktyce

11:10 - 12:00

Przerwa na kawę 12:00 - 12:10

Klimatyzatory i materiały montażowe
Prezentacja urządzeń marki Galanz, Mistral i Samsung oraz przedstawienie oferty materiałów
montażowych

12:10 - 13:10

Prezentacja firmy Lindab
Hale produkcyjne -  prezentacja technologii produkcji oraz parku maszynowego 13:10 - 13:40

Przerwa na lunch 13:40 - 14:10

Centrale wentylacyjne, wentylatory, nagrzewnice
Sposoby odzysku ciepła, zasada działania i konstrukcji central rekuperacyjnych, automatyka
sterująca, zakres zastosowania i przewaga nad konkurencją.

14:10 - 15:40

Zakończenie szkolenia
Pytania do prowadzącego 15:40

Organizator

Lindab 

https://www.szkolenia-lindab.pl/akademia-wentylacji-lindab.html
http://www.ksiegarnia.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193
http://www.ksiegarnia.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193


E-mail: kontakt@lindab.com

WWW: www.lindab-polska.pl

Tel: +48 22 250 50 50
Fax: +48 22 250 50 60
Adres:
Sochaczewska 144
05-850 Ożarów Mazowiecki, Wieruchów

mailto:kontakt@lindab.com
http://www.lindab-polska.pl

