Program a termíny
odborných seminářů Zehnder
01– 06 / 2015

Vytápění

Chlazení

Čerstvý vzduch

Čistý vzduch

Architekti, instalatéři, obchodníci, projektanti a stavitelé, chcete Vašim
zákazníkům nabídnout kompletní řešení vytápění, chlazení a větrání pro jejich
rodinný dům, byt nebo jimi realizovanou stavbu? Máte zájem jim navrhnout vhodné
radiátory pro koupelny a bytové prostory, poskytnout jim pohodové vnitřní klima
a ušetřit jim 30–50% nákladů za tepelnou energii se systémy řízeného větrání
s rekuperací tepla nebo jim navrhnout stropní sálavé panely jako nejkomfortnější
způsob vytápění a chlazení s úsporou provozních nákladů až 44%?
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ván nebo předchlazován, zvlhčován nebo odvlhčován.
Zehnder Akademie – 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 – Sezimovo Ústí). Začátek školení v 9:00 hod., konec cca. v 16:00 hod.

I. Přehled odborných seminářů Zehnder,
konaných v Zehnder Akademii v 1. pol. 2015
Odborné semináře, Zehnder Akademie, 1-denní, 9–16 hod.
Pionýrů 641, 391 02 Sezimovo Ústí II, Česká republika
Přihlášky: E-mail: info@zehnder.cz • M +420 731 414 443 • T +420 383 136 222

1. Comfosystem (základní)

Výrobky, návrh, instalace, prodej

Cílová skupina
Instala- Obchodtér
ník

x

x

3. Comfosystem (nadstavba) Navrhování v programu ComfoPlan

x

Veřejné & bytové objekty

5. Designové radiátory

(Plus ventilátory pro koupelny)

x

x

x

x

Produkty, návrh & montáž řízeného větrání
Cílová skupina: instalatéři & specialisti obchodníci, projektanti
Obsah: Princip řízeného větrání, rekuperace tepla a vlhkosti
Typy, parametry a přednosti: větrací jednotky, jedinečné entalpické výměníky, zemní výměníky, předehřev, chladicí jednotky,
rozvody vzduchu, ventily, designové mřížky, atd.
Zásady, vyhlášky, příklad návrhu v programu ComfoPlan
Odborná instalace, program Zehnder „Výrobky & služby”
Příklady realizací – novostavba, rekonstrukce
instalatéry & obchodníky:
Út 14. 4.
Po 11. 5.
Po 8. 6.

02

03

04

Termíny pro projektanty:
Út 24. 2.
St 29. 4.
St 10. 6.

2. seminář: Zehnder Comfosystems
Zprovoznění, vyregulování, údržba, servis
Cílová skupina: instalatéři se zkušenostmi s navrhováním
a instalací řízeného větrání
Nabídka pro
Obsah: Podrobné technické parametry výrobků Zehnder
účastníky:
Uvedení do provozu, nastavení větrací jednotky
měřící
zařízení Testo
Vyregulování systému, měřící zařízení, zaškolení
za výhodnou
Možné poruchy a jejich diagnostika, náhradní díly
cenu
Záruční a pozáruční servis na výrobky Zehnder
Protokol o zprovoznění, vyregulování, servis. zásahu
Termíny:
Út 17. 3.
St 12. 5.
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17.3.

1. seminář: Zehnder Comfosystems

Termíny pro
Út 13. 1.
Po 16. 2.
Po 16. 3.
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x

2. Comfosystem (nadstavba) Zprovoznění, vyregulování, údržba, servis

4. Stropní sálavé panely

Projektant

2015

x

06
8.6.
10.6.

12.5.

17.2.

13.5.

x

28.1.

30.4.

11.6.

x

26.1. 25.2. 31.3. 28.4.

9.6.

3. seminář: Zehnder Comfosystems
Navrhování v programu ComfoPlan
Cílová skupina: instalatéři & specialisti obchodníci, projektanti
se zkušenostmi s výrobky Zehnder (nejlépe absolventi 1. semináře)
Obsah:
Podrobný postup návrhu systému větrání a vytvoření cenové
nabídky v bezplatném programu Zehnder ComfoPlan pro byt,
dům a další aplikace (vlastní notebook výhodou)
Zahrnuje vytvoření účtu pro uživatele, zadání parametrů stavby,
stanovení výkonu větrání dle vyhlášky, volba jednotky a dalších
prvků, návrh a liniové schéma rozvodů vzduchu, výpis materiálu,
vygenerování cenové nabídky s položkovým rozpočtem
Termíny:
Út 17.2.
St 13.5.

4. seminář: Stropní sálavé panely
Pro vytápění & chlazení
Cílová skupina: projektanti, instalatéři
9–12 h: Ocelové stropní panely Zehnder pro výrobní, skladovací
a sportovní haly, autosalóny, kanceláře, školy, nemocnice
Princip vytápění sálavými panely a úspory až 44% nákladů
Tech. údaje a přednosti sálavých panelů Zehnder
Porovnání
Příklad návrhu a cenových nabídek, reference
pořizovacích
a provozních
13–16 h: Sádrokartónové stropní a stěnové panely
nákladů
různých způsobů
pro rodinné domy, byty a ostatní interiéry
vytápění!
Přehled, tech. údaje a přednosti panelů
Zásady a příklady návrhu, zapojení pro vytápění / chlazení
Přednosti kompletních topných a chladicích stropů, realizace
Termíny:
St 28. 1.
Čt 30. 4.
Čt 11. 6.

5. Designové radiátory
Pro koupelny a bytové prostory, ventilátory
Cílová skupina obchodníci, instalatéři, projektanti
9–14 h: Přehled a přednosti nejprodávanějších radiátorů pro koupelny,
prodejní argumentace, příslušenství, novinky
Zásady a 3D modely pro navrhování radiátorů do koupelen
Trubkové bytové radiátory Zehnder – to nejlepší vytápění pro
domov a děti našich zákazníků – čistitelné, s vyšším podílem
sálavého tepla, bez víření prachu – program pro nabídky
14–16 h: Stylové, tiché, úsporné ventilátory pro koupelny, kuchyně
Dokonalé odvedení vhkosti z koupelen, kuchyní a WC
Přehled, parametry a praktické předevedení všech ventilátorů
Termíny:
Po 26. 1.
St 25. 2.
Út 31. 3.
Út 28. 4.
Út 9. 6.

II. Přehled prezentačních seminářů
u partnerů Zehnder v 1. pol. 2015

VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ – pro instalatéry – u partnerů Zehnder
Typy, parametry a předností větracích jednotek a vysoce hygienických rozvodů vzduchu
Prohlídka a vyzkoušení vystavených vzorků vč. jedinečných entalpických výměníků
Zásady pro prodej, návrh systému větrání, optimální montáž, zprovoznění a údržbu
Stručně: designové radiátory, ventilátory, stropní sálavé panely pro vytápění a chlazení
Prezentuje: Ing. Roman Šubrt, M 731 61 70 70, roman.subrt@zehndergroup.com

Cílová
skupina

2015

Instalatéři

01

02

03

04

05

Liberec – Ptáček, Doubská 820, T 724 529 468, 485 110 626

9*–12 hod + pohoštění

x

26.1.

Chomutov – Ptáček, Dolní 3868, T 474 334 384

9*–12 hod + pohoštění

x

28.1.

Kolín – Ptáček, Havlíčkova 835, T 724 189 352, 321 611 011

9*–12 hod + pohoštění

x

2.2.

H. Králové – Ptáček, Stavební 1066, T 602 562 482

9*–12 hod + pohoštění

x

4.2.

Praha Jinočany – Ptáček, Severní 275, T 602 537 288

9*–12 hod + pohoštění

x

9.2.

Sez. Ústí – Ptáček, Stavební 1066, T 602 562 482

9*–12 hod + pohoštění

x

10.2.

Plzeň – Ptáček, Hřbitovní 954/17, T 377 665 111

9*–12 hod + pohoštění

x

11.2.

Zlín – Ptáček, Březnice, Marušky 550 , T 577 991 393

9*–12 hod + pohoštění

x

18.2.

Ostrava – Ptáček, Nad Porubkou 2278/31A, T 595 690 011

9*–12 hod + pohoštění

x

19.2.

Brno – Ptáček, Modřice, Tyršova 647, T 724 373 094

9*–12 hod + pohoštění

x

26.2.

PtáǏek, Sladkovského
40, T:6,585
105
817
Olomouc – Richter+Frenzel,
Babíčkova
T 602
578
612

9*–12 hod + pohoštění

x

27.2.

Praha 9 – Richter+Frenzel, U Technoplynu 1572, 725 526 626

9*–12 hod + pohoštění

x

30.3.

H. Králové – Richter+Frenzel, Stavební 1066, T 602 562 482

9*–12 hod + pohoštění

x

31.3.

Olomouc – Richter+Frenzel, Babíčkova 6, T 602 578 612

9*–12 hod + pohoštění

x

Praha 10 Uhříněves – Kreiner, Kašperská 965, T 602 162 254

9*–12 hod + pohoštění

x

25.5.

Vejprnice (Plzeň) – Kreiner, Tyršova 686, T 724 953 207

9*–12 hod + pohoštění

x

26.5.

Brno – Kreiner, Tyršova 686, T 724 953 207

9*–12 hod + pohoštění

x

27.5.

* 9–12 hod – školení, konzultace již od 7 hod

Přihlášky na všechny semináře:
e-mail: info@zehnder.cz • M 731 414 443 • T 383 136 222

1.4.

06

