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Firma NIBE-BIAWAR opublikowała harmonogram regionalnych szkoleń produktowych z pomp
ciepła NIBE na rok 2020. Kompleksowe szkolenia techniczne kierowane są do wszystkich
zainte-resowanych inwestycją w rozwój własnej firmy chcących poszerzyć swoją działalność i
wiedzę w zakresie doboru i instalacji pomp ciepła NIBE. Szkolenia przeznaczone są dla
instalatorów, mon-terów, projektantów, serwisantów, zainteresowanych doborem, montażem
i/lub projektowaniem instalacji z wykorzystaniem pomp ciepła NIBE.

  

  

  

  

  

  

Harmonogram szkoleń NIBE obejmuje 18 terminów szkoleń technicznych oraz 1 termin
szkolenia dla projektantów.

  

Dostępne terminy jednodniowych szkoleń technicznych z pomp ciepła typu powietrze/woda:
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    -   10.02.2020r., Mszczonów, woj. mazowieckie  
    -   13.02.2020r., Łódź, woj. łódzkie  
    -   10.03.2020r., Białystok, woj. podlaskie  
    -   12.03.2020r., Wrocław, woj. dolnośląskie  
    -   12.03.2020r., Kielce, woj. świętokrzyskie  
    -   19.03.2020r., Szczyrk, woj. śląskie  
    -   02.04.2020r., Łódź, woj. łódzkie  
    -   02.04.2020r., Kraków, woj. małopolskie  
    -   03.04.2020r., Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie  
    -   16.04.2020r., Wrocław, woj. dolnośląskie  
    -   08.06.2020r., Mszczonów, woj. mazowieckie  
    -   10.09.2020r., Rzeszów, woj. podkarpackie  
    -   08.10.2020r., Kielce, woj. świętokrzyskie  
    -   08.10.2020r., Szczyrk, woj. śląskie  

  

  

Dostępne terminy dwudniowych regionalnych szkoleń produktowych z gruntowych i
powietrznych pomp ciepła:

    
    -  11-12.05.2020r., Pisz, woj. warmińsko-mazurskie  
    -  19-20.05.2020r., Szczyrk, woj. śląskie  
    -   21-22.05.2020r., Kraków, woj. małopolskie  

  

  

Termin szkolenia dla projektantów: 

    
    -   24.04.2020r., Białystok, woj. podlaskie  
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Zakres szkoleń obejmuje m.in. budowę i zasadę działania pomp ciepła, rodzaje dolnych źródeł,
zasady i wytyczne ich doboru oraz wymiarowania, system sterowania pomp ciepła NIBE, ofertę
i budowę systemowych rozwiązań komfortu cieplnego NIBE(np. systemy fotowoltaiczne,
rekupe-ratory), zasady doboru pomp ciepła NIBE za pomocą programu komputerowego NIBE
DIM oraz wiele innych informacji o wymiarze nie tylko teoretycznym, ale też praktycznym.

  

  

Więcej informacji na temat szkoleń na www.nibe.pl .
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http://www.nibe.pl

