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Firma Elektronika S.A. zaprasza instalatorów oraz osoby zajmujące się doborem i
projektowaniem instalacji klimatyzacyjnych na cykl szkoleń ON-LINE w zakresie rozwiązań
klimatyzacyjnych RAC i PAC marki Mitsubishi Heavy Industries. Zaprezentowane zostanie m.in
nowatorskie rozwiązanie klimatyzacyjne -  System Niezależnej Dystrybucji Powietrza. Szkolenia
zakończone są uzyskaniem Certyfikatu Autoryzacyjnego MHI.

  

      

  

  

Cykl szkoleń Mitsubishi Heavy Industries ON-LINE poświęcony jest skutecznemu pogłębianiu
wiedzy o produktach i systemach klimatyzacyjnych RAC i PAC oraz VRF. Szkolenia Mitsubishi
Heavy Industries zawierają zarówno informacje ogólne o produktach MHI, jak również
szczegóły techniczne i montażowe, uruchomienie instalacji, informacje o programie doboru (w
języku polskim) oraz programie serwisowym.
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Uczestnikiem szkolenia „ON-LINE” może zostać każdy serwisant / instalator posiadający
Certyfikat F-gaz lub też w odniesieniu do szkoleń projektowych – osoba z odpowiednim
wykształceniem technicznym, wykonująca dobory urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych,
bądź projektująca instalacje AC.

  

  

Najbliższe szkolenie odbędzie się 23.07.2020, w godz. 8:30 - 11:30 
 » wypełnij zgłoszenie «

  

  

W programie m.in.:

    
    -  Pomieszczenia techniczne (praca rotacyjna klimatyzatorów, backup, restart,
monitorowanie stanu pracy –złącze CnT);   
    -  Zasilanie central wentylacyjnych (AHU) – akcesoria, konfiguracja, ograniczenia;  
    -  System Niezależnej Dystrybucji Powietrza – możliwości i zastosowania.  

  

  

Uczestnicy szkoleń otrzymują Certyfikat Autoryzacyjny MHI, materiały techniczne. Uczestnictwo
w szkoleniu jest odpłatne.

  

  

Organizatorzy zapewniają:
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http://szkolenia.mhi.info.pl/zgloszenie/236/1?utm_source=chik&amp;utm_medium=emailing&amp;utm_campaign=szkolenia
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    -  szkolenie w czasie rzeczywistym  
    -  podczas szkolenia Uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań oraz komunikacji z
prowadzącymi;   
    -  możliwość uczestnictwa za pośrednictwem komputera, laptopa, smartfonu- zarówno w
domu jak i w pracy;   
    -  przez godzinę po szkoleniu prowadzący będą dyspozycyjni pod telefonem aby Uczestnicy
mogli wyjaśnić indywidualnie swoje wątpliwości;   

  

Szkolenie prowadzi mgr inż. Robert Gozdalik, Dyrektor Działu Klimatyzacji, Product Manager
MHI.

  

  

Więcej informacji o szkoleniach
https://www.mhi.info.pl/szkolenia-on-line
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