Plán školení 2013
Získejte nové informace, osvěžte si dovednosti!
Školení je určeno pro získání či obnovení kvalifikace pracovníka pro
servis řady plynových kotlů Bergen Aqua a Bergen Master Line.
Aplikace kotlů, regulace kotlů. Školení má platnost po dobu 2 let a
vyškolení pracovníků je podmínkou pro získání statutu „autorizovaný
prodejce“.
Na školení zaměřených na průtokové ohřívače Rinnai je cílem získání základních znalostí a dovedností při
aplikaci v praxi, při obsluze a uvádění do provozu.

Témata:
1. BERGEN AQUA SILVER,
představení výrobní řady kotlů Bergen, detailní seznámení s kotli Bergen Silver. Konstrukce a funkce kotlů,
regulace řady iC200, MC 4, c-Mix kombinace s externími zásobníky, odtahy spalin, uvedení do provozu,
přestavba na jiný druh plynu, zásady správné instalace. Diagnostika a diagnostický software.

2. BERGEN MASTER LINE, MASTER LINE PLUS, KASKÁDOVÁ ZAPOJENÍ A REGULACE KASKÁD
Detailní seznámení s nástěnnými kondenzačními kotli Bergen Master Line s velkým výkonem (do 115kW)
včetně příslušenství Zapojení kotlů Bergen Master Line do kaskád, technické řešení kaskády, připravené
kaskádové sestavy a jejich výběr z dostupných variant, hydraulické zapojení, řízení kaskády, integrace
kaskády do nadřízeného systému, řešení odtahu spalin, kombinace s přípravou TUV. Diagnostika a
diagnostický software. Regulace MC4, HMR 2.05
3. PRŮTOKOVÉ OHŘÍVAČE TUV RINNAI
výrobní řady průtokových ohřívačů Rinnai japonské výroby HD16i, HD50i, HDC1200i, HDC1500i, seznámení
s funkcí a konstrukcí. Výhody použití proti jiným technickým řešením, odvod spalin, uvedení do provozu,
zásady správné instalace. Diagnostika.

Místa konání školení:
Pro školení preferujeme konání v našem školícím středisku v Třebíči a v Nemšové, kde jsou kotle fyzicky k dispozici.
ČR,Třebíč: Táborská 309, 674 01, tel./fax: +420 568 820 250
SR, Nemšová: Moravská 680, 914 41 Nemšová, tel./fax: Tel.: +421 326 598 980
Mimo vypsané termíny lze provést po domluvě školení na jiném místě. Například v Praze, Bratislavě, Hošťálkové,
Ostravě nebo i jinde, pokud bude dostatek zájemců
Čas:

od 09:00 do cca 16:00 hod.

Školení je zdarma, po absolvování školení s tématikou kotlů je vydáno osvědčení o
proškolení k vykonávání servisu a uvádění do provozu kotlů Bergen. Předpokladem je splnění
odborné způsobilosti dané nařízeními ITI a ČUBP vztahujícími se k činnostem na plynových
zařízeních včetně elektrotechnické kvalifikace podle vyhlášky 50/78 Sb. Ubytování je možno
zajistit v místě. Ubytování si hradí účastnící školení. V rámci školení je v průběhu dne zajištěna
káva a občerstvení.
Přihlásit se na školení je možno pouze písemně nebo faxem či zasláním e-mailu na adresu: UUUUinfo@bergen.cz
nebo info@bergen.sk alespoň 1 týden předem. V případě překročení kapacity nebo nenaplnění termínu budou
přihlášení účastníci vyrozuměni předem a automaticky přesunuti na další termín konaný ve stejném místě.

Standardní termíny konání školení s tématy
Datum

Téma

Místo*

24.01.

Bergen Master Line, Master Line Plus

Nemšová, SR

31.01.

Průtokové ohřívače Rinnai

Nemšová, SR

07.02.

Bergen Master Line, Master Line Plus

Třebíč, ČR

22.02.

Bergen Master Line, Master Line Plus

Nemšová, SR

28.02.

Průtokové ohřívače Rinnai, Bergen Aqua Silver

Nemšová, SR

13.03.

Průtokové ohřívače Rinnai

Třebíč, ČR

14.03.

Průtokové ohřívače Rinnai

Nemšová, SR

15.03.

Kotle Bergen (typy podle potřeby)

Nemšová, SR

03.04.

Kotle Bergen (typy podle potřeby)

Třebíč, ČR

04.04.

Kotle Bergen (typy podle potřeby)

Nemšová, SR

17.04.

Průtokové ohřívače Rinnai, Bergen Aqua Silver

Třebíč, ČR

18.04.

Průtokové ohřívače Rinnai, Bergen Aqua Silver

Nemšová, SR

02.05.

Bergen Master Line, Master Line Plus

Třebíč, ČR

23.05.

Kotle Bergen (typy podle potřeby)

Nemšová, SR

24.05.

Bergen Master Line, Master Line Plus

Nemšová, SR

* Místo konání je standardní, v případě převahy zájemců z jiného regionu je možné provést školení na jiném místě s limitovanými možnostmi
předvedení techniky.

Vyhrazujeme si právo změny či zrušení termínu z organizačních důvodů.
Mimo vypsané termíny lze provést po domluvě školení na jiném místě, pokud bude dostatek zájemců.

Těšíme se na Vaši účast při školení, kde se Vám budou věnovat naši techničtí pracovníci.
Součástí školení jsou diskuse a řešení technických problémů při servisu a instalaci z praxe.

Školící prostory v Třebíči

Školící prostory v Nemšové
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