Řešení problematiky HVAC v moderní bytové výstavbě
se zaměřením na problematiku návrhu větrání, vytápění,
chlazení a ohřevu teplé vody
odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky
ve spolupráci s Kermi s.r.o.

mediální partner
Kurz je zařazen do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace Cechu topenářů a instalatérů České republiky. Kurz je hodnocen 2 kred. body CTI ČR a
také je zařazen do celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem.
Tato vzdělávací akce je realizována za podpory společnosti Kermi s.r.o.

Termín: dne 19. května 2022
Místo konání: Kermi s.r.o. Dukelská 1427, 349 01 Stříbro Kontakt - Kermi
odborný garant: doc. Ing. Aleš Rubina, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

PROGRAM:
09.30 - 09.50

Registrace účastníků

09.50 - 10.00
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 / David Procházka, vedoucí prodeje CZ+SK Kermi, s.r.o.
10.00 - 12.00

Prohlídka výrobního závodu HVAC techniky – Kermi, s.r.o.

12.00 - 12.40

Oběd

12.40 - 13.30

Výhody a přínos nuceného větrání obytných budov
doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D. Ústav TZB VUT Brno

13.30 - 13.50

Moderní větrací systémy Kermi x-well
Ing. Petr Krejčí, Kermi

13.50 - 14.20

Podlahové vytápění a chlazení Kermi x-net, otopná tělesa
Ing. Jaroslav Kopeček, Kermi

14.20 - 14.40

Zdroje vytápění, systémy budoucnosti
Petr Liška – Bosch Buderus

14:40 - 15.00

Závěrečné občerstvení, předání dárků, ukončení akce

Změny v programu jsou vyhrazeny. 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: 190,00Kč
Pro nečlena CTI ČR: 360,00Kč
Daňový doklad obdrží účastníci po zaplacení zálohové faktury. Při neúčasti se vložné nevrací
a materiály budou zaslány poštou nebo elektronicky.
Přihlášku zašlete prosím do 4. května 2022 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

