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26 listopada LG Electronics Polska, światowy producent elektroniki konsumenckiej oraz
klimatyzacji, uroczyście otworzył drugą w Polsce Akademię Klimatyzacji LG we Wrocławiu. Po
kilkumiesięcznym okresie przygotowań, Akademia została otwarta wraz z nowym biurem
Klimatyzacji LG i będzie pełnić rolę specjalistycznego centrum szkolenia w zakresie systemów
klimatyzacji. W trakcie otwarcia przybyłym gościom LG zaprezentowało najnowsze rozwiązania
w zakresie klimatyzacji, jak również energooszczędne technologie takie jak: oświetlenie LED
oraz rozwiązania solarne – panele solarne. 
       
 Wrocławski oddział Akademii Klimatyzacji powstał przy ul. Szwedzkiej 5 i obok otwartej w 2009
r. Akademii w Warszawie jest kolejną placówką, w której można zdobyć wiedzę o najnowszych
systemach klimatyzacji. Na całym świecie centrów założonych przez LG działa już ponad 30 i
nadal powstają kolejne oddziały.

        

  
      

 W ramach Akademii organizowane będą bezpłatne szkolenia dla dealerów, projektantów,
instalatorów i serwisantów systemów klimatyzacji. Do udziału zaproszone zostaną także firmy,
które dopiero planują wejście na rynek i potrzebują fachowego wsparcia oraz wiedzy, którą
firma LG Electronics może się podzielić. Specjalnie dla przyszłych inżynierów kształcących się
na wydziałach Inżynierii Środowiska oraz Wydziale Mechaniczno-Energetycznym Politechniki
Wrocławskiej w Akademii LG będą organizowane szkolenia oraz wykłady specjalistyczne,
skierowane właśnie do studentów.

        

  
      

 LG Electronics od lat wiedzie prym w zakresie innowacyjnych technologii, przeznacza też
znaczne nakłady na inwestycje w badania i rozwój. Od ubiegłorocznego otwarcia Akademii LG
w Warszawie, placówka ta cieszy się nieustającym powodzeniem. Otwarcie kolejnego obiektu
promującego wiedzę o najlepszych systemach klimatyzacyjnych przyczyni się do
upowszechnienia najlepszych praktyk i pozwoli nam dzielić się doświadczeniem unikalnym w
skali rynku. Otwarcie Akademii we Wrocławiu z pewnością będzie ułatwieniem dla
profesjonalistów – stwierdził Jarosław Joźwiak, Kierownik Działu Klimatyzacji LG Electronics
Polska.
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 Szkolenia Wrocławskiej Akademii Klimatyzacji LG będą podzielone na następujące obszary
tematyczne:
    
    -   szkolenia z zakresu podstaw chłodnictwa, podczas których omawiane są zasady
działania klimatyzatorów marki LG, instalacji oraz uruchomienia urządzeń z segmentu
klimatyzatorów ściennych,   
    -   szkolenia serwisowe, obejmujące kwestie związane z serwisowaniem oraz sposobami
rozwiązywania problemów, pojawiających się podczas użytkowania klimatyzatorów ściennych i
komercyjnych,   
    -   szkolenia z zakresu działania, obsługi i poprawnego montażu systemów Multi V,  
    -   szkolenia serwisowe z zakresu urządzeń Multi V,  
    -   szkolenia z zakresu działania, obsługi, poprawnego montażu oraz serwisu pomp ciepła
Therma V,   
    -   szkolenia z zakresu projektowania systemów klimatyzacji Multi V i pomp ciepła Therma
V,   
    -   szkolenia z zakresu automatyki sterowania urządzeń.  

  
        

  
      

 Każde szkolenie w Akademii Klimatyzacji LG zakończone będzie przyznaniem certyfikatu,
wydawanego na 12 miesięcy. Zgłoszenia do udziału w szkoleniach przyjmowane są
bezpośrednio pod adresem: akademialg@lge.pl
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