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Przygotujemy Cię do praktycznego montażu instalacji
systemów klimatyzacji podczas zajęć praktyczno
montażowych. Szkolenie podzieliliśmy na dwie części,
podczas których uzyskasz odpowiednie wprowadzenie do
klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych.
  
Na moduły szkolenia składają się również zajęcia praktyczne, które stawiamy na pierwszym
miejscu. Wiemy, jak ważne jest praktyczne przygotowanie, dlatego podczas szkolenia będziesz
wykonywał połączenia kielichowe, lutowanie, próbę szczelności, montaż i serwisowanie instalacji
klimatyzacyjnych oraz urządzeń chłodniczych, pomiary przegrzania czynnika chłodniczego itp. Z
tego powodu warto skorzystać z naszych usług, do jakich zaliczają się szkolenia. Klimatyzacja nie
będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic!

Aby uniknąć popełniania błędów podczas samodzielnego montażu klimatyzacji, uczestnicy w ramach
programu szkolenia będą rozwiązywali problemy instalacyjne podczas zajęć praktycznych
(montażowych). Taki moduł szkolenia pozwala w pełni przygotować uczestnika do wykonywania
zawodu instalatora.

Przygotowaliśmy salę szkoleniową wzbogaconą o urządzenia chłodnicze oraz klimatyzatory,
które przeznaczone są do zajęć praktycznych.

zajęcia teoretyczno montażowe. (1 dzień)●

szkolenie realizujemy w godzinach 08:30-15:30.●

w trakcie szkolenia otrzymasz od nas pakiet materiałów dydaktycznych.●

po szkoleniu możesz liczyć na wsparcie techniczne firmy w zakresie realizowanej usługi.●

po szkoleniu otrzymujesz dostęp do partnerów firmy i dostępnych rabatów.●

jeśli jesteś naszym absolwentem otrzymujesz rabat podczas zapisu na szkolenie – 10%.●

możesz wybrać szkolenie w dwóch akredytowanych ośrodkach ATUM Wrocław i ATUM Poznań.●

 



Program szkolenia
01 część wprowadzająca
Wprowadzenie i przedstawienie przebiegu szkolenia.

Wprowadzenie do klimatyzatorów i urządzeń chłodniczych.●

Zasady działania klimatyzacji.●

Dobór urządzenia i układów klimatyzacji.●

02 część praktycznego montażu
Część montażowa.

Rodzaje czynników – charakterystyka czynników:●

R410a, R32, 1234yf.❍

Praktyczne połaczenia kielichowe, lutowanie.●

Praktyczne wykonanie próby szczelności.●

Błędy podczas wykonywania prób szczelności.●

Pomiary przegrzania czynnika chłodniczego na podstawie wykresu entalpii.●

Protokół po wykonanym montażu.●

Panel dyskusyjny.●

  Więcej szkoleń znajdziesz na stronie Organizatora (kontakt poniżej) oraz tutaj.

Organizator

Atum 

E-mail: biuro@atum.edu.pl

WWW: www.atum.edu.pl

Tel: +48 71 786 62 87
Adres:
ul. Ostrowskiego 7, pok. 118 (I piętro)
53-238 Wrocław
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