W jaki sposób przeszkolona obsługa zapewnia minimalne koszty produkcji ciepła…

ZAPROSZENIE NA SZKOLENIE pt.:

„KURS palacza kotłów WR”
PROGRAM SZKOLENIA:

XIV-ta EDYCJA SZKOLENIA
dla pracowników PEC-ów i ZEC-ów !

1. Rodzaje kotłów WR eksploatowanych w kraju i stosowane rodzaje paliw (podstawowe
wiadomości o kotłach i ich działaniu).
2. Omówienie procesu spalania w palenisku kotłowym (teoretyczne a rzeczywiste warunki
spalania - wnioski).
3. Straty cieplne i sprawność urządzenia kotłowego.
4. Palenisko i zasady jego praktycznej obsługi.
5. Czynności obsługi kotłów:
-przygotowanie kotła do uruchomienia,
-rozruch,
-obsługa kotła podczas pracy,
-zatrzymanie kotła i konserwacja postojowa).
6.Omówienie czynników wpływające na wydajność pracy kotłów – zasady prawidłowego
prowadzenia pracy kotłów i dbania o prawidłową sprawność.
7.Armatura, osprzęt, przyrządy kontrolno pomiarowe i automatyka sterująca pracą kotła.
8.Zaburzenia ruchowe i sprawnościowe, awarie, uszkodzenia elementów i urządzeń
kotłowych.
9.Zasady energooszczędnej eksploatacji kotłowni po minimalnych kosztach.
10.Zasady BHP przy obsłudze kotłów.
11.Panel dyskusyjny - uczestnicy kursu uzyskają odpowiedzi na pytania, dotyczące
problemów, z którymi zetknęli się w praktyce.
W przerwach szkolenia możliwość konsultacji skomplikowanych przypadków eksploatacji.
* * *

Termin szkolenia:
Godziny zajęć:
Opłata za szkolenie:

26 września 2019 r.
9:00÷14:00
285,00 zł+23 % VAT / 1 uczestnik
* * *

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
Miejsce szkolenia: sala konferencyjna kampusu uniwersyteckiego SGGW w Warszawie
w budynku przy ul. Nowoursynowskiej 161. Sala przylega bezpośrednio do Domu
Studenckiego IKAR (przy kawiarni DEDAL) – bardzo łatwy dojazd metrem z centrum, również
bardzo blisko zjazdu z autostrady na Ursynowie.
Warsztaty szkoleniowe prowadzić będzie znany inżynier-ekspert od kotłów wodno-rurowych,
autor wielu publikacji, wykładowca Politechniki Warszawskiej - dr inż. Maciej Chorzelski
(pozostałe informacje, sposób dojazdu itd. zamieszczono na stronie internetowej:
WWW.ECOREG.PL w dziale SZKOLENIA).
W załączeniu: KARTA ZGŁOSZENIA
WaterKEY, Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa tel.: 0-22 648 17 27, tel. kom.: 0-502-214-516, fax: 0-22 648 17 27
www.ECOREG.pl , e-mail:office@ecoreg.pl
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Karta zgłoszenia uczestnictwa
„KURS palacza kotłów WR"
w dniu 26 września 2019 r
Kartę zgłoszenia uczestnictwa prosimy wysłać faksem do firmy WaterKEY na numer 0-22/ 648-17-27
Lp. Imię i nazwisko
1
2
3
…
Przy ilości zgłoszonych osób więcej niż 3 (trzy) udzielamy dodatkowych
rabatów – prosimy o kontakt.
Nazwa zakładu pracy:……………………………………………………………………………
.......................................................................................................................................................
Adres zakładu pracy (ulica, nr domu, kod pocztowy)
.......................................................................................................................................................
(kier) nr telefonu
nr faxu
e-mail
Rezerwacja pokoi hotelowych pozostaje w gestii samych uczestników.
Najbliższe hotele: HOTEL IKAR, tel.: 0-22/ 847 29 03, 0-22/ 59 33 700, Hotel ATOS 0-22 841 10
43, Hotel ARAMIS 0-22 742 18 95.
Warunkiem niezbędnym uczestnictwa w szkoleniu, jest nadesłanie przesłanie karty zgłoszeniowej:
285,00 zł+ 23% VAT = 350,55 zł do dnia 18.09.2019 oraz wniesienie opłaty za uczestnika (-ów)
szkolenia do dnia 18.09.2019.
UWAGA: ze względów organizacyjnych prosimy o dokonywanie przedpłat na szkolenie dopiero
w miesiącu wrześniu 2019 (nie wcześniej).
W ramach opłaty organizator zapewnia ciastka i napoje. Uczestnicy szkolenia otrzymają świadectwo
ukończenia kursu i materiały szkoleniowe.
Koszt uczestnictwa w wysokości: 350,55 zł x ..........(ilość osób) = ............................zł
przekazuję na konto:
WaterKEY, ul. Relaksowa 37/24, 02-796 Warszawa
Bank: BZWBK W-wa, nr konta: 50 1090 1694 0000 0001 0513 4458
tytułem "KURS palacza kotłów WR "
Uwaga: warunkiem prawidłowego zaksięgowania wpłaty jest podanie na przelewie pełnej nazwy
i adresu instytucji/firmy zgłaszającej
Nasz nr NIP:

...............................................................

UWAGA: Po dokonaniu zgłoszenia, ewentualna późniejsza rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu
i zwrot należności, możliwy będzie wyłącznie do dnia 18.09.2019 r, do godz.15-ej, na podstawie
pisemnego zawiadomienia rezygnującego. W związku z koniecznością poniesienia kosztów
organizacyjnych, po tym terminie zwrot pełnej należności nie będzie możliwy. Za uczestnictwo
w szkoleniu zostanie wystawiona faktura VAT.
Miejscowość:.....................
………………………
Pieczęć zakładu pracy

dnia .................................
………………………………………….
Podpis kierownika instytucji zgłaszającej
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