Szkolenia zawodowe
Układy klimatyzacji – 19 marzec 2011
wykładowca: mgr inż. Krzysztof Witowski
praktyk, wykładowca w firmach szkoleniowych, nauczyciel zawodu

19 marzec 2011 r.

(sobota) 9.00- 16.00

Układy klimatyzacji – budowa i diagnostyka
autorskie materiały dla uczestników
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU w szkoleniu:
(zgłoszenia prosimy przesyłać faxem - 022/635-04-64 lub e-mailem: cech@motoryzacja.home.pl
zgłaszamy udział w szkoleniu /właściwe zakreślić/:
200 PLN

–netto od osoby, dla członków Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych
w Warszawie i sieci Polski Warsztat

300 PLN – netto od osoby, dla pozostałych firm
Nazwa firmy:............................................................ TERMIN...................................
Imię i Nazwisko .................................................stanowisko..........................................
Adres:........................................................................................................................
Tel.kont.......................................................... FAX;.....................................................
email:.............................................................NIP........................................................
Zobowiązujemy się do wpłaty/ przelewu ww. kwoty nie później niż 1 dzień przed terminem
szkolenia na konto CRM w Warszawie:
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych ul. Podwale 11 , 00-252 Warszawa konto: PKO S.A O/Warszawa,
ul. Krucza 24/26, nr konta 32 1240 6003 1111 0000 4945 7289 z dopiskiem – nazwa
szkolenia. Nieodwołanie zgłoszenia i nieobecność na szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi
kosztami. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją ze szkolenia.

podpis i pieczątka

PROGRAM SZKOLENIA - Układy klimatyzacji

Układy klimatyzacji – rodzaje, budowa, zasada działania. Wymiana czynnika. Diagnostyka
klimatyzacji.
Cele szkolenia – umiejętności nabyte w trakcie kursu:
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• opis budowy i zasady działania układów klimatyzacji,
• zastosowanie teoretycznej wiedzy dotyczącej budowy i zasady działania układów
klimatyzacji do przeprowadzania prawidłowej diagnostyki,
• zrozumienie zasady działania oraz wzajemne oddziaływanie elementów układu (czujnik
ciśnienia, czujnik temperatury parownika i temperatury zewnętrznej),
• zasada działania elementów elektrycznego sterowania układów klimatyzacji,
• przeprowadzenie w sposób praktyczny wymiany czynnika, osuszanie i napełnianie układu
przy pomocy urządzenia serwisowego,
• omówienie metod czyszczeniu systemu klimatyzacji za pomocą specjalistycznych urządzeń,
• odczyt kodów usterek za pomocą procedur serwisowych oraz test autodiagnozy układu
klimatronik,
• znaczenie parametrów występujących w rejestratorze danych diagnoskopu,
• procedura pomiaru ciśnienia oraz sprawdzenia efektywności chłodzenia
CENA ZAWIERA:
- wykłady
- materiały szkoleniowe
- catering
- certyfikat

Kurs BHP i Ppoż. – okresowy dla pracodawców i osób kierujących
pracownikami – poszerzony o zakres ochrony przeciwpożarowej
BHP i Ppoż. okresowy dla pracodawców (właścicieli firm) oraz kierowników
zakładu pracy, zatrudniających pracowników i uczniów zawodu – (wymóg
Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są szkoleniami
okresowymi, ponawianymi, co 5 lat.
Koszt szkolenia 150,00 zł netto. Zajęcia
- zapisy – realizacja
uzależniona od ilości zgłoszeń – minimalna grupa 10 osób. Zajęcia od
godz. 17.00.
Zgłoszenia do końca lutego br.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.

Szkolenie BHP i Ppoż. – okresowe dla pracowników– poszerzone o
zakres ochrony przeciwpożarowej
Zapraszamy pracowników zatrudnionych
na stanowiskach mechanika,
elektromechanika, blacharza, lakiernika na szkolenie: BHP i Ppoż.
okresowe (bez pracowników administracyjnych)
– (wymóg Kodeksu Pracy art. 207). Przypominamy, że kursy BHP są
szkoleniami okresowymi, ponawianymi, co 1-3 lat.
Koszt szkolenia 40,00 zł netto.
Zajęcia – 2 marca 2011 r. /środa/od godz. 17.00
Miejsce szkolenia – ul. Podwale 11 I p. lok. 121 siedziba Cechu.
Uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz Fakturę VAT.
Cech Rzemiosł Motoryzacyjnych w Warszawie ul. Podwale 11, 00-252 Warszawa- NIP:525-13-42516; tel./fax 0 22/635-04-64
tel. kom. 0 608 502875
e-mail:cech@motoryzacja.home.pl
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www.motoryzacja.home.pl
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