PROGRAM SZKOLENIA
13 MAJA 2010
Pierwszy dzień szkolenia planujemy zorganizować pod hasłem: „Woda naprzód!”. Szkolenie w dniu 13.05.2010
jest skierowane głównie do instalatorów kominków włączanych do sieci c.o. oraz firm początkujących w branży
kominkowej, którym zależy na poprawie jakości wykonywanych usług.
9:00 – 9:45
Wkłady kominkowe z płaszczem wodnym – przegląd i prezentacja produktów.
10:00 - 10:45
Podłączanie paleniska wodnego a kwestia bezpieczeństwa użytkownika:
wykonywanie bezpiecznych instalacji z wykorzystaniem systemów zabezpieczeń.
11:00 - 12:00
Praktyczny pokaz najnowszych sposobów włączania kominka wodnego do sieci c.o.:
−

systemy w układzie otwartym,

−

systemy w układzie zamkniętym.

12:15 - 13:00
Prawidłowe podłączenie wkładu kominkowego z płaszczem wodnym oraz wkładu powietrznego do komina:
−

sposoby podłączania do komina tradycyjnego,

−

sposoby podłączania do komina systemowego,

13:00 – 14:00 Przerwa obiadowa
14:00 – 15:00
Prawne aspekty związane z problemem kominka z płaszczem wodnym – wykład prawnika (p. Aldona Mazurkiewicz)
15:10 - 16:00
Wykład i zajęcia praktyczne mające na celu nauczyć w jaki sposób można panować nad intensywnością ognia, z
pominięciem rozwiązań instalowanych przez producenta, jak i we współpracy z nimi:
- ograniczenie ciągu (zmniejszanie płomienia),
- zwiększenie ciągu (przy zbyt małych kominach).
16:00 – 17:00
Paleniska wodne zasilane peletem.
17:15 - 18:30
Prosta obudowa kominkowa – podstawowe zasady bezpiecznego montażu:
- w domach wykonanych z materiałów ceramicznych,
- w domach drewnianych.
Materiały niezbędne do wykładów i praktycznych pokazów dostarczą nam najpoważniejsi na rynku polskim
importerzy i producenci.
Planowany koszt szkolenia tego dnia 275 zł.

14 MAJA 2010
Zajęcia w tym dniu są dedykowane dla tych osób lub firm, które wzbogacając swoją ofertę handlową
wprowadzają do sprzedaży pieco-kominki i obudowy kaflowe.
9:00 – 10:30
Wykorzystanie sterowników elektronicznych:
- we wkładach z płaszczem wodnym,
- we wkładach i paleniskach montowanych w kominkach kumulacyjnych.
Krótkie wprowadzenie teoretyczne oraz praktyczny pokaz działania różnych produktów.
10:45 - 12:45
Budowa wnętrza kominka ceramicznego z elementami akumulacji ciepła metodami tradycyjnymi z wykorzystaniem
materiałów produkowanych w Polsce:
- konstrukcja lekka z materiałów szamotowych,
- konstrukcja ciężka (bardziej wydajna) z akubetu.
Praktyczna prezentacja.
13:00 - 14:00
Piec do pizzy w kominku z płaszczem wodnym – niedorzeczność czy funkcjonalna kombinacja? Prezentacja oraz pokaz
praktyczny.
14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa - zostaną podane potrawy przygotowane w piecu chlebowym (do pizzy).
15:00 – 15:30
Wprowadzenie: kominki kaflowe – nowy produkt w naszej ofercie i co dalej?
15:30 – 16:00
Na czym polega różnica w dawnym zduństwie a wykorzystującym nowoczesne technologie?
16:15 – 17:00
Jak przystąpić do wykonania nieskomplikowanej obudowy kaflowej?
17:15 – 18:00
Praktyczny pokaz: kolejne etapy tworzenia pieco-kominka lub pieca kaflowego.
18:00 – 19:00
Warsztaty dla uczestników, którzy zechcą samodzielnie wykonać prace omawiane na szkoleniu.
Koszt szkolenia 14.05.2010 wynosi 340 zł.
Zapewniamy, że:
- w trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli obserwować co najmniej 10 różnych urządzeń, w których na przemian,
w zależności od omawianego tematu, utrzymywać będziemy ogień,
- w trakcie zajęć zostaną podane posiłki,
- atrakcyjność tego szkolenia będzie, jak zawsze, na wysokim poziomie,
- dla osób zainteresowanych szkoleniem zarówno 13 jak i 14 maja możemy zarezerwować hotel (pokój 1 – osobowy
kosztuje 105 zł, 2 – osobowy 70 zł od osoby).

