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který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g

Asociace pro vyžití tepelných čerpadel
Slavíkova 26, 130 00 Praha
Tel.: +420 721 363 610
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CERTIFIKAČNÍ KURZ
EU-CERT.HP
který se bude konat ve Střední polytechnické škole Brno, Jílová 36g

KURZ JE VE DVOU ČÁSTECH VŽDY PO TŘECH DNECH.
JE TO CELKEM ŠEST DNŮ PŘEDNÁŠEK A PRAKTICKÉ VÝUKY.
ČÁST 1
čtvrtek 14. května 2015
pátek 15. května 2015
sobota 16. května 2015

ČÁST 2
čtvrtek 11. června 2015
pátek 12. června 2015
sobota 13. června 2015

Zahájení: první i druhé části vždy ve čtvrtek v 10.00 hod.
Ukončení: vždy v sobotu odpoledne.

PŘEDNÁŠENÁ TÉMATA DLE DOPORUČENÉ PŘEDLOHY EVROPSKÉ
ASOCIACE TČ (EHPA):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Marketing
Náklady na TČ
TČ a životní prostředí
Primární okruhy a geologie
Energeticky efektivní budovy
Technické detaily
Distribuce tepla

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zdroje tepla
Regulace
Montážní místo
Instalace
Elektrozařízení
Záruční podmínky
Údržba a servis
Poruchy

Cena kurzu včetně skript a stravy je:
9 000,– pro členy AVTČ • 13 000,– pro nečleny Asociace
9 000,– pro školy • 10 % sleva pro členy Cechu topenářů

Na základě závěrečného písemného testu, ověření praktických znalostí a ústní zkoušky obdrží
úspěšní absolventi

EUROCERTIFIKÁT PRO MONTÁŽ,
OPRAVY A SERVIS TEPELNÝCH
ČERPADEL
PLATNÝ V ZEMÍCH EU

Tento ojedinělý specializovaný kurs poskytuje rozsáhlé informace vycházející z nejnovějších
poznatků v oboru tepelných čerpadel. Studijní materiály byly zpracovány evropskými
specialisty, působící v Evropské asociaci tepelných čerpadel.
Kurz je určen především pro vedoucí pracovníky, šéfmontéry ve firmách, které tepelná
čerpadla instalují, dodávají, případně dělají servis, dále pro pracovníky, kteří se zabývají
navrhováním, projektováním a poradenstvím, energetické poradce a auditory, vyučující
a mistry odborného výcviku, a všechny kteří chtějí získat cenné informace v oboru
tepelných čerpadel. Do programu kursu jsou zařazeny také zcela nové informace vycházející
ze současné legislativy.
Termín závěrečné zkoušky, která se uskuteční v Praze, bude stanoven dodatečně.
Ve škole je zajištěno ubytování a stravování. Ubytování cca 350,– až 500,– za noc (hradí účastník)
Závazná přihláška je k vyplnění na www.avtc.cz
Vzhledem k tomu, že počet účastníků je limitován doporučujeme odeslat závazné přihlášky co
nejdříve.
Po potvrzení přijetí a zaregistrování přihlášky zaplatíte vložné dle dalších instrukcí.
Daňový doklad Vám bude vystaven a předán při prezenci.
Vyřizuje:
Ing. Dagmar Vaverková, sekretariát AVTČ, 721 363 610, info@avtc.cz, www.avtc.cz
Mediální partner AVTČ: www.tzb-info.cz

