Program a pozvánka
na školení Zehnder 2013

Chcete Vašim zákazníkům kvalifikovaně nabídnout energeticky úsporné, zdraví
prospěšné a komfortní řešení pro jejich bydlení nebo jimi realizovanou stavbu, projekt
nebo instalaci? Máte zájem jim navrhnout vhodné radiátory pro koupelny a bytové
prostory, ušetřit jim 30-50% nákladů za tepelnou energii se systémy řízeného

větrání s rekuperací tepla a vlhkosti nebo jim navrhnout stropní sálavé
panely pro vytápění a chlazení s úsporou nákladů až 44%.
Máte tu nejlepší příležitost přihlásit se na odborné školení a získat znalosti,
dovednosti a prodejní argumenty, tak nezbytné pro získání důvěry a následné
objednávky zákazníka.
Školící středisko největšího evropského výrobce v oblasti
vytápění a větrání Zehnder Akademie Vám předá nejnovější
informace „z první ruky“, umožní prohlédnout si více než 45
designových radiátorů ve všech cenových katogoriích a pocítit
„na vlastní kůži“ komfort řízeného větrání a příjemné sálavé
teplo stropních panelů.
Na závěr obdržíte certifikát mmj. využitelný v programu Nová
zelená úsporám. Nabízíme Vám individuální školení pro Vaši
firmu nebo účast v některém z 1-denních školicích seminářů
v termínech, uvedených na další straně.

Zehnder Akademie se nachází v sídle společnosti Zehnder Group Czech Republic
s.r.o., Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika (za Táborem směrem
na České Budějovice, na dálnici Praha – České Budějovice exit 83,5 km směr Planá
n.Lužnicí). Začátek školení v 9:00 hod, konec v 16:00 hod.

Přihlášky, prosím, zasílejte e-mailem na adresu: info@zehnder.cz nebo poštou
na výše uvedenou adresu. V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat
na uvedené e-mailové adrese nebo telefonicky na T: +420 383 136 222.

Program a pozvánka
na školení Zehnder 2013

1. Školicí seminář: Řízené větrání – Výrobky, navrhování a montáž
Cílová skupina: instalatéři, specialisti velkoobchodů, projektanti
Obsah:● Základy větrání
● Typy, parametry a výhody větracích jednotek s rekuperací tepla, entalpických
výměníků, zemních výměníků, chladicích jednotek a ostatních výrobků
● Druhy a instalace rozvodů vzduchu, ventilů a designových mřížek
● Příklady realizací vč. dvou funkčních systémů větrání v Zehnder Akademii
● Zásady a příklad navrhování v programu ComfoPlan
● Nová zelená úsporám, certifikát
Termíny pro instalatéry, velkoobchody:
Po 4.11.
Po 18.11.
Po 2.12.
Po 16.12.
Termíny pro projektanty:
Po 14.10.
Pá 15.11.
Út 17.12.

2. Školicí seminář: Řízené větrání – Zprovoznění, vyregulování, servis
Cílová skupina: servisní technici, instalatéři se zkušenostmi s navrhováním a instalací systémů
řízeného větrání
Obsah:● Podrobné technické parametry výrobků Zehnder
● Uvedení do provozu a vyregulování systému
● Možné poruchy a jejich diagnostika
● Záruční a pozáruční servis na výrobky Zehnder
● Nová Zelená úsporám, certifikát
Termíny:
Po 25.11.
Po 9.12.

3. Školicí seminář: Designové radiátory & stropní sálavé panely
Cílová skupina: obchodníci, instalatéři, projektanti
Obsah dopoledního bloku - Radiátory: 9:00 – 12:00 hod
● Přehled a přednosti radiátorů pro koupelny a bytové prostory
● Ceníky, technické údaje, nákresy
● Zásady pro návrh radiátorů, 3D modely, přepočítač tepelných výkonů
Obsah odpoledního bloku - Stropní sálavé panely: 13:00 – 16:00 hod
● Princip vytápění sálavými panely a úspory až 44% provozních nákladů
● Přehled a přednosti radiátorů stropních sálavých panelů Zehnder
● Technické katalogy, údaje
● Příklad návrhu stropních panelů a úspory energie
Termíny:
Pá 15.10.
Pá 8.11.
Pá 29.11.
Út 11.12.

