
Praktyczny montaż systemów wentylacyjnych
Lindab i central SALDA
Rozpoczęcie: 2019-03-20
Zakończenie: 2019-03-20

Miejsce spotkania:
Wieruchów
Sochaczewska 144

W związku z bardzo dużym zainteresowaniem szkoleniem zdecydowaliśmy się ponowić cykl szkoleń
dotyczący praktycznego i prawidłowego montażu systemów central wentylacyjnych. Przedstawiamy
na nim zgodne z oficjalnymi instrukcjami zasady montażu systemów wentylacyjnych, a także
najnowsze produkty SALDA dostępne w naszej ofercie, materiały montażowe oraz liczne praktyczne
porady.

 

 
Ukończenie szkolenia jest potwierdzane imiennym certyfikatem "CERTYFIKOWANY INSTALATOR

LINDAB".

Praktyczny montaż systemów wentylacyjnych Lindab i central SALDA jest szkoleniem
teoretyczno-praktycznym dedykowanym dla wszystkich osób, które chciałyby poszerzyć wiedzę
teoretyczną o praktyczne umiejętności niezbędne podczas montażu systemów wentylacyjnych.

To szczegóły stanowią o tym, czy złożony system będzie działał bez zarzutu. Podczas szkolenia
zaprezentowane zostaną metody pomiaru szczelności, łączenia poszczególnych elementów systemu
w integralną całość. Dodatkowo uczestnicy otrzymają kompendium wiedzy wraz z praktycznymi
poradami dotyczącymi zastosowania, konserwacji oraz możliwości konfiguracji sterownika do
centrali.

KOSZT SZKOLENIA:
Szkolenia bezpłatne!

JAK ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ?
Jeśli termin najbliższego szkolenia zostanie ustalony - poniżej pojawi się formularz zgłoszeniowy,
który należy wypełnić i wysłać. Przedstawiciel firmy skontaktuje się z Państwem jak najszybciej, aby
ustalić szczegóły. Zajęcia mogą zostać przeprowadzone dla maks. 28 osób. O rezerwacji miejsca na



szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń.

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

  
 

>> WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY <<

 
Plan szkolenia: 
  

Prezentacja ogólna firmy 9:00 - 9:10

Przedstawienie najnowocześniejszych rozwiązań
firmy SALDA - część 1
Przedstawienie nowości w ofercie central,
wentylatorów i nagrzewnic

9:10 - 10:00

Przerwa na kawę 10:00 - 10:10

Przedstawienie najnowocześniejszych rozwiązań
firmy SALDA - część 2
Zapoznanie z wysokosprawnymi wymiennikami
przeciwprądowymi i obrotowymi oraz elektroniką
sterującą

10:10 - 11:30

Prezentacja systemów wentylacyjnych Lindab
Rury, kształtki, osprzęt, elementy dystrybucji powietrza 11:30 - 12.30

Przerwa na lunch 12.30 - 13:00

Montaż systemów i central wentylacyjnych -
szkolenie praktyczne
Montaż uszczelkowych i bezuszczelkowych systemów
Lindab, zasady dobierania urządzeń Salda, materiały
montażowe, porady praktyczne

13:00 - 16:00

Zakończenie szkolenia
Pytania do prowadzącego oraz rozdanie imiennych
certyfikatów

16:00

Organizator

Lindab 

E-mail: kontakt@lindab.com

https://www.szkolenia-lindab.pl/praktyczny-montaz-systemow-wentylacyjnych-lindab-i-central-salda.html
http://www.www.pasywny-budynek.plwww.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193
http://www.www.pasywny-budynek.plwww.pasywny-budynek.pl/wizytowka-firmy/id/2193
mailto: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

http://www.lindab-polska.pl

