Odvod splaškové vody do kanalizace
kurz se zaměřením na problematiku odvodu splaškové vody do kanalizace
odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky
ve spolupráci s Alcaplast Academy

mediální partner
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace Cechu topenářů a instalatérů České republiky, hodnocena 2 kred. body CTI ČR. Kurz je
také zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem.
Kurz je realizován za podpory společnosti Alca plast, s.r.o.
Termín 3. listopadu 2021
místo konání: Alcaplast Academy, Bratislavská 3080, 690 02 Břeclav
odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Obsah kurzu – teoretická část: Funkce a druhy zápachových uzávěrek, Správné řešení připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, Dimenzování připojovacích potrubí vnitřní kanalizace, Funkce splaškových odpadních potrubí vnitřní kanalizace, Správné řešení splaškových odpadních
potrubí vnitřní kanalizace, Dimenzování splaškových odpadních potrubí vnitřní kanalizace.
Obsah kurzu – praktická část: Praktické seznámení s výrobky Alcaplast, Montáž a servis předstěnových instalačních systémů, Nastavení senzorů, Montáž a servis instalačních rámů, Montáž a údržba nerezových podlahových žlabů, Montáž a údržba plastových podlahových žlabůMontáž venkovního odvodnění, Montáž a servis vanových automatů.

PROGRAM:
08.30-08.50 Registrace účastníků
08.50-09.00 Zahájení
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR / Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka
TZB-info, a ESTAV.CZ, předsedkyně odborné sekce zdravotní a průmyslové instalace STP, viceprezidentka CTI ČR.
9.00-10.30

Prohlídka výrobních závodů – Haly A,B,C
Ivo Fischer Alcaplast Academy

10.30-11.30

Teoretická část: Zápachové uzávěrky a připojovací potrubí vnitřní kanalizace
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

11.30-12.00

Pozvání od spol. Alca PLAST na oběd

12.00-12.15

Výpočty, tabulky a detaily pro vnitřní kanalizaci na TZB-info
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., ředitelka TZB-info, a ESTAV.CZ

12.15-13.00

Teoretická část: Splašková odpadní potrubí vnitřní kanalizace
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

13.00-13.30

Prohlídka výrobních závodů – Hala D
Ivo Fischer, Alcaplast Academy

13.30-15.00

Praktická část – Zkušebna
Ivo Fischer, Alcaplast Academy
Dotazy-Závěr

Obsah tematických bloků je připraven tak, aby posluchačům vytvořil ucelený obraz dané problematiky. Moderovaná diskuse poskytne dostatek času pro zodpovězení dotazů z řad účastníků kurzu. Mezi jednotlivými bloky bude dostatek času pro neformální diskuze a vzájemnou
výměnu informací a udržování osobních kontaktů.
Účastníkům bude vydáno Osvědčení o absolvování vzdělávací akce. Bude také možnost doplnit
si odbornou literaturu a přednášky budou předány na USB flash.
Vložné (bez DPH)
Pro člena CTI ČR:
Pro nečlena CTI ČR:

900,00Kč
1300,00Kč

Daňový doklad obdrží účastníci po registraci a zaplacení zálohové faktury. Při neúčasti se
vložné nevrací a materiály budou zaslány poštou nebo elektronicky.
Přihlášku zašlete prosím do 30. srpna 2021 na e-mail: cti@cechtop.cz

Cech topenářů a instalatérů České republiky z.s.
Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, tel. +420 541 120 565., mobil:+420 730 190 840
cti@cechtop.cz., www.cechtop.cz
Změny v programu jsou vyhrazeny.

