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Fläkt Bovent rozpoczyna cykl seminariów internetowych, poświęconych praktycznym aspektom
stosowania energooszczędnych i prośrodowiskowych rozwiązań w technice wentylacyjnej i
klimatyzacyjnej. Pierwsze szkolenie odbędzie się już 22 kwietnia.

  

  

  

Wraz z rozwojem technik komunikacyjnych, miejsce tradycyjnych seminariów stopniowo
zajmują webinaria. Webinarium (web+seminarium) to krótkie szkolenie internetowe stanowiące
świetne rozwiązanie dla zajętych profesjonalistów. Udział wymaga tylko komputera z dostępem
do Internetu – można więc wziąć w nim udział z dowolnego miejsca, bez konieczności
instalowania dodatkowego oprogramowania.

  

  

Webinarium firmy Fläkt Bovent: "Jak uzyskać więcej punktów w certyfikacji LEED dzięki
systemowi HVACR? Studium przypadku" odbędzie się 22 kwietnia, o godz. 12 i potrwa ok. 60
min. Udział będzie nieodpłatny – jedynym formalnym warunkiem udziału jest wcześniejsza
rejestracja. Zarejestrowani uczestnicy otrzymają link, za pomocą którego będą mogli wejść do
wirtualnego „pokoju”.
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      Szkolenie poprowadzi Product Manager firmy Fläkt Bovent, Łukasz Kaczorowski, który opowieo doświadczeniach z doboru urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych dla budynku biurowego wGdańsku. Budynek ten otrzymał certyfikat LEED Platinum, uzyskując najwyższą w tym systemieocenę w Polsce.    Słuchaczami będą przede wszystkim projektanci systemów HVACR, inwestorzy oraz asesorzyLEED. Praktyczne ujęcie i formuła studium przypadku pozwoli poznać rzeczywisty procesprojektowy i wyciągnąć wnioski przydatne w pracy nad własnymi projektami.    O ProwadzącymŁukasz Kaczorowski od 2013 roku wraz z firmą Fläkt Woods pracował przy realizacjinietypowych projektów instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych: Wydział TechnologiiChemicznej Politechniki Poznańskiej, Szpital Kliniczny im. K. Jonschera w Poznaniu czybiurowiec Alchemia II w Gdańsku. Od 2014 roku, jako Product Manager odpowiada za wsparcie merytoryczne i techniczne z zakresu central wentylacyjnych Fläkt Woods na rynkupolskim. Absolwent Politechniki Poznańskiej oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu nakierunku Inżynieria Środowiska, z branżą wentylacji i klimatyzacji zawodowo związany jest od 5lat.    Informacje praktyczneData: środa, 22 kwietnia 2015 rokuStart: godz. 12.00.Czas trwania: ok. 60 minut.Udział: nieodpłatny, po wcześniejszej rejestracji. link do rejestracji: https://app.getresponse.com/site/flakt_webinar/webform.html?wid=11906005&amp;u=b15h&amp;mg_param3=4    Webinarium Jak uzyskać więcej punktów w certyfikacji LEED dzięki systemowi HVACR?Studium przypadku powstało we współpracy z portalem HVACR.pl.    
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