
Certyfikowane szkolenia online z pomp ciepła Panasonic
Środa, 20 Styczeń 2021 20:50

Zapraszamy na szkolenia organizowane przez Schiessl Polska wspólnie z Panasonic, które
kierowane są do Firm zajmujących się doborem, instalacją oraz serwisem systemów
ogrzewania i chłodzenia pomieszczeń bazujących na urządzeniach typu pompa ciepła
powietrze-woda.

  

      

  

  

Dwudniowe szkolenia w trybie online są nieodpłatne, a każdy uczestnik otrzymuje imienny
certyfikat ukończenia szkolenia po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu końcowego (certyfikat
generowany systemowo wysyłany elektronicznie).

  

Proces certyfikacji wymaga założenia konta na stronie producenta www.panasonicproclub.com
.
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Więcej informacji na temat dostępnych terminów w zakładce Aktualności na www.schiessl.pl

  

  

Terminy i rejestracja

    
    -      Proces certyfikacji wymaga założenia konta na stronie producenta www.panasonicpro
club.com   
    -      Ze względu na zaistniałą sytuacje epidemiczną szkolenia są prowadzone w trybie
online (uczestnik musi mieć dostęp do Internetu).   
    -      Szkolenie z pomp ciepła Panasonic zawiera się w 2 dniach szkoleniowych - 4  i
5.02.2021.   
    -      Zapisy na szkolenia będą trwały do dnia 1.02.2021.  
    -      Szkolenia w tym terminie jest nieodpłatne.  
    -      Każdy uczestnik otrzymuje imienny certyfikat ukończenia szkolenia po uzyskaniu
pozytywnego wyniku testu końcowego (certyfikat generowany systemowo wysyłany
elektronicznie).   
    -      Certyfikat wydawany jest na konkretną osobę (pracownika firmy), ale pozostaje
własnością Panasonic i na każde wezwanie musi zostać zwrócony.   
    -      Okres ważności certyfikatu - 1 rok od daty ukończenia szkolenia.  

  

  

Informacji na temat w jaki sposób zapisać się na szkolenia (potrzebny jest kod do zapisu)
udzieli Państwu najbliższy oddział firmy Schiessl Polska.

  

  

Zgłoszenia proszę kierować za pośrednitwiem formularza zgodnie rodzajem szkolenia i
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terminem rejestracji &gt;&gt;&gt; Formularz Rejestracyjny &gt;&gt;&gt;

  

  

  

Tematyka szkolenia

  

  

Program szkolenia A2W1 (4.02.2021) - szkolenia odbywają się w godzinach 9.00-15.00

    
    -      Typoszereg produktów A2W - informacje produktowe  
    -      Program doborowy oraz szacunkowy dobór urządzenia  
    -      Najważniejsze funkcje i cechy charakterystyczne urządzeń  
    -      Nastawy początkowe realizowane w czasie uruchomienia  
    -      Podłączenie elementów opcjonalnych do pompy ciepła  
    -      Smart Cloud o komunikacja zewnętrzna  
    -      Informacje dotyczące prawidłowego montażu i najczęściej spotykane problemy  
    -      Narzędzia: www.PanasonicProClub.com  
    -      Warunki gwarancji, zasady zgłaszania napraw gwarancyjnych  
    -      Test  

  

  

  

Program szkolenia A2W1 (5.02.2021) - szkolenia odbywają się w godzinach 9.00-15.00

 3 / 4

https://www.panasonicproclub.com/GB_en/login/


Certyfikowane szkolenia online z pomp ciepła Panasonic
Środa, 20 Styczeń 2021 20:50

    
    -      Budowa pompy ciepła, zasada działania, warunki pracy w zagadnieniach chłodniczych  
    -      Funkcjonowanie, algorytmy i konfiguracja sterownika generacji H  
    -      Komunikacja zewnętrzna, sterowanie z poziomu internetu - Smart Cloud  
    -      Gwarancja, zasady zgłaszania i protokoły uruchomienia, przeglądu oraz awarii  
    -      Test  

  

  

Więcej informacji na temat dostępnych terminów w zakładce Aktualności na www.schiessl.pl
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