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Firma Danfoss, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom instalatorów i klientów wprowadza
Międzynarodowy Program Certyfikacji Danfoss. Program Certyfikacji Instalatorów 2019-2020
składa się ze szkoleń on-line oraz szkolenia praktycznego. Podczas szkoleń będzie można
nabyć niezbędnej wiedzy w zakresie instalacji agregatów skraplających i komór chłodniczych,
aktualnych przepisów, a także przydatnych narzędzi, takich jak oprogramowania i aplikacje.
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Program szkoleniowy składa się z sesji on-line oraz sesji praktycznej. Na koniec, po zdaniu
testu, instalator chłodnictwa otrzyma Międzynarodowy Certyfikat Danfoss, który nie tylko
potwierdza kompetencje, ale także jest podstawą do uzyskania lojalności klientów. Dodatkowo
instalator otrzyma pakiet startowy w postaci profesjonalnej kurtki i naklejki na samochód, 
możliwość uzyskania dodatkowych rabatów na produkty Danfoss, dostęp do bieżących
informacji i wsparcia.

  

  

Szkolenie praktyczne całodniowe obejmuje obszary tematyczne takie jak:

    
    -  Program Certyfikacyjny Danfoss dla Instalatorów;  
    -  EcoDesign – co to i dlaczego jest ważne. Przegląd agregatów skraplających Danfoss –
nowe modele wprowadzone w 2018, zgodność z EcoDesing i regulacjami F-gaz;   
    -  Dobór komponentów systemu przy użyciu programu Coolselector2;  
    -  Optyma Plus Inverter – kalkulacja kosztów energii i oszczędności możliwych do
osiągnięcia;   
    -  Porównanie termostatycznych i elektronicznych zaworów rozprężnych TE2, AKV, ETS –
przykłady kalkulacji i porównania do konkurencji;   
    -  Agregaty skraplające – szkolenie techniczne;  
    -  Układ zdalnego sterowania dla niewielkich instalacji – prezentacja pracującego układu na
wybranym przykładzie;   
    -  Szkolenie praktyczne przy pracującym agregacie;  
    -  Zwiedzanie fabryki Danfoss (w przypadku szkoleń organizowanych w fabrykach Danfoss).
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Szkolenia praktyczne organizowane są na bieżąco, a aktualny harmonogram można znaleźć na
stronie:
http://www.danfoss-lider.pl/program-certyfikacji

  

Szkolenia on-line dostępne są w dowolnym momencie na platformie e-learningowej Danfoss i
obejmują zagadnienia takie jak: 
•    Komora chłodnicza 
•    Obliczenia bilansu cieplnego
•    Danfoss Optyma – agregaty skraplające w obudowie.

  

  

Uczestnictwo w Programie i szkoleniach jest bezpłatne, ale wymaga wcześniejszej rejestracji.
Więcej informacji na stronie: http://www.danfoss-lider.pl/

  

  

 3 / 4

http://www.danfoss-lider.pl/program-certyfikacji
http://www.danfoss-lider.pl/


Danfoss – Program Certyfikacji Instalatorów Chłodnictwa 2019-2020
Piątek, 05 Kwiecień 2019 12:26

  

 4 / 4


