Harmonogram
szkoleń

Zapraszamy na certyfikowane szkolenia dotyczące montażu,
obsługi oraz serwisowania urządzeń marki Midea prowadzone przez specjalistów HVAC! Zapraszamy do naszej siedziby
w Markach oraz na szkolenia do: Wrocławia, Krakowa, Katowic,
Poznania, Łodzi, Rzeszowa i Zielonej Góry.

Nowe lokalizacje

Rodzaje szkoleń
Midea HOME, MULTI i BUSINESS
Midea VRF
Zaawansowane możliwości sterowania HVAC
Podstawy montażu klimatyzacji

POZNAŃ

MARKI

ZIELONA GÓRA

możesz przedłużyć go wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie:
www.zymetric.pl/szkolenia
lub poprzez Strefę Partnera dostępną na stronie www.zymetric.pl.

ŁÓDŹ

WROCŁAW

LUBLIN
KATOWICE
KRAKÓW

Terminy

RZESZÓW

Szkolenia rozpoczynają się o godzinie 10:00.
Rodzaj szkolenia

Data
09.09.2020

14.10.2020

04.11.2020

02.12.2020

03.02.2021

03.03.2021

31.03.2021

Midea HOME, MULTI i BUSINESS

Midea VRF

Podstawy montażu klimatyzacji

23.09.2020

Wrocław

21.10.2020

Katowice

18.11.2020

Poznań

16.12.2020

Łódź

17.02.2021

Rzeszów

17.03.2021

Zielona Góra

24.03.2021

Kraków

10.09.2020

15.10.2020

05.11.2020

03.12.2020

04.02.2021

04.03.2021

Marki

22.04.2021

19.11.2020

28.01.2021

26.03.2021

30.09.2020

28.10.2020

25.11.2020

20.01.2021

27.01.2021

24.02.2021

18.03.2021

25.03.2021

14.04.2021

28.04.2021

Marki

21.04.2021

01.04.2021
Zaawansowane możliwości sterowania HVAC

Miejscowość

Marki

Marki

06.05.2021

Dokładny adres otrzymają Państwo w potwierdzeniu mailowym. Nie można odbyć szkoleń wybiórczo. Aby odbyć szkolenie VRF najpierw konieczne jest odbycie
szkolenia Midea HOME, MULTI i BUSINESS. Dojazd na miejsce szkolenia oraz zakwaterowanie każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym zakresie.
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Podstawy montażu klimatyzacji
Zaczynasz w branży HVAC lub chcesz zmienić branżę i nie wiesz od czego zacząć?
Potrzebujesz praktycznej wiedzy z zakresu montażu klimatyzacji?
przeszkolić personel?

Nasze praktyczne szkolenie pod okiem fachowców HVAC
zapewni Ci doskonałe podstawy monterskie i ułatwi
start w branży klimatyzacyjnej .

Program szkolenia

10:00 - 11:00

Budowa układu freonowego
Zasada działania układu freonowego
Podstawowe narzędzia monterskie
używane do montażu klimatyzacji

11:00 - 11:15

Przerwa kawowa

11:15 - 13:15

Zajęcia praktyczne:
- przygotowanie instalacji,
- lutowanie instalacji,
- podłączenie instalacji.

13:15 - 13:45

Przerwa obiadowa

13:45 - 16:00

Zajęcia praktyczne:
- uruchomienie urządzeń,
- sprawdzenie parametrów pracy układu
freonowego.

Podstawy montażu klimatyzacji
Cel:

Podstawy montażu i uruchomienia systemów klimatyzacji.
Budowa i obsługa klimatyzatorów.

Zakres szkolenia:

• Podstawy działania układów freonowych
• Zajęcia praktyczne podłączania instalacji klimatyzacyjnej
• Podstawy diagnostyki

Zapisz się
już dziś!

Część teoretyczna:
- typoszereg urządzeń, podstawowe
funkcje urządzeń marki Midea
16:00 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

www.midea-electric.pl
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Program szkoleń
Midea HOME, MULTI I BUSINESS

10:00 - 11:00

Budowa i możliwości techniczne
urządzeń serii Midea HOME

11:00 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 12:10

Budowa i możliwości techniczne
urządzeń serii Midea MULTI

12:10 - 13:00

Czas rozrywki i obiad

13:00 - 14:00

Budowa i możliwości techniczne
urządzeń serii Midea BUSINESS

14:00 - 14:10

Przerwa kawowa

14:10 - 16:10

Zajęcia praktyczne na warsztacie

16:10 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

10:00 - 11:00

Budowa i możliwości techniczne
urządzeń serii V6

11:00 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 12:10

Budowa i możliwości techniczne
pozostałych systemów VRF

12:10 - 13:00

Czas rozrywki i obiad

13:00 - 14:00

Systemy sterowania

14:00 - 14:10

Przerwa kawowa

14:10 - 16:10

Zajęcia praktyczne na warsztacie

16:10 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

10:00 - 11:00

Możliwości techniczne sterowników
indywidualnych i grupowych

11:00 - 11:10

Przerwa kawowa

11:10 - 12:10

Możliwości techniczne sterowników
centralnych i systemowych

12:10 - 13:00

Czas rozrywki i obiad

• Budowa, charakterystyka, możliwości techniczne oraz

13:00 - 14:00

Zagadnienia teoretyczne i praktyczna
diagnostyki systemów

• Sterownie Midea HOME, MULTI, BUSINESS, VRF: indywidualne, grupowe, centralne
• Sterowanie systemowe (BMS: LonWorks, BACNet, ModBUS, KNX)
• Zajęcia praktyczne oraz diagnostyka systemów VRF

14:00 - 14:10

Przerwa kawowa

14:10 - 16:10

Zajęcia praktyczne na warsztacie

16:10 - 16:30

Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Cel:

Montaż, obsługa i serwisowanie urządzeń z serii Midea
HOME, MULTI i BUSINESS

Zakres szkolenia:

• Budowa, charakterystyka oraz możliwości techniczne
urządzeń z serii Midea HOME, BUSINESS, MULTI oraz Multi+
• Zajęcia praktyczne oraz diagnostyka

Midea VRF
Cel:

Montaż, obsługa i serwisowanie urządzeń serii Midea VRF

Zakres szkolenia:

• Budowa, charakterystyka oraz możliwości techniczne
serii Midea VRF: system V6 (grzanie lub chłodzenie),
system V4 plus R (odzysk ciepła), system V4 plus W
(zasilanie wodą)
• Systemy sterowania urządzeń serii Midea VRF
• Diagnostyka

Zaawansowane możliwości sterowania HVAC
Cel:
oraz diagnostyka urządzeń serii VRF

Zakres szkolenia:
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Cennik
Midea HOME, MULTI,
BUSINESS

Midea VRF

Szkolenie
w Markach lub
innej lokalizacji
Przedłużenie

Szkolenie
w Markach

300 zł

+ czapeczka + miarka

100 zł
300 zł

+ torba na narzędzia

Przedłużenie

200 zł

Zaawansowane metody
sterowania HVAC

Szkolenie
w Markach

300 zł

Podstawy montażu
klimatyzacji

Szkolenie
w Markach

300 zł

Płatność na podstawie faktury pro forma. Podane ceny są cenami brutto.

Zapłać online

NOWOŚĆ

zakup minimum 1 szt.systemu Mini VRF, VRF w 2019 r.

Zapłać kartą
dotyczy szkoleń w Markach

Zapisz się już dziś!
na stronę: www.zymetric.pl/szkolenia lub do Strefy Partnera
dostępnej na stronie www.zymetric.pl i wypełnij formularz.

Zapoznaj się z Ogólnymi warunkami uczestnictwa w szkoleniach.
§.1 Organizujący szkolenia
Organizatorem szkoleń jest ZYMETRIC Sp. z.o.o z siedzibą w Markach, 05-270 Marki, ul. Okólna 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców
Prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000276324;
NIP: 5242599836; REGON: 140875543; kapitał zakładowy: 418 750 zł.
§.2 Szkolenia
ZYMETRIC Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych na stronie interwww.zymetric.pl/szkolenia.
i przyjmuje Ogólne Warunki Uczestnictwa w szkoleniach, jak również Ogólne Warunki Sprzedaży dostępne w ZYMETRIC Sp. z o.o.
§.3 Zgłoszenie uczestnictwa
nie: www.zymetric.pl/szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Po upływie tego terminu zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z ZYMETRIC Sp. z o.o. Ilość osób na

w ciągu 30 dni od wygaśnięcia poprzedniego.

www.midea-electric.pl
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§.4 Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego
Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w ZYMETRIC Sp. z o.o. mailowo lub telefonicznie. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia o odstąpieniu od umowy
w formie pisemnej do ZYMETRIC Sp. z o. o.) Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej zaliczki w całości. W przypadku otrzymania przez
ZYMETRIC Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej
o faktyczne koszty poniesione przez ZYMETRIC Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia lub nie wzięcia udziału
w szkoleniu ZYMETRIC Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.
§.5 Zmiany terminu szkolenia
W przypadku odwołania szkolenia przez ZYMETRIC Sp. z o.o. według wyboru Zamawiającego, ZYMETRIC Sp. z o.o. zwróci wpłaconą kwotę
w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. ZYMETRIC Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen
i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku
może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do chwili jego rozpoczęcia.
§.6 Ceny szkoleń i warunki płatności
obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w związku z przystąpieniem przez
ZYMETRIC Sp. z o.o. do świadczenia usług w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, a najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia
szkolenia uiszcza opłatę na poczet szkolenia w wysokości 100% ceny szkolenia. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domnieMożliwe opcje płatności to: przedpłata na konto ZYMETRIC Sp. z o.o., płatność online poprzez Przelewy24, płatność kartą w siedzibie Zymetric
Sp. z o.o. (w przypadku szkoleń odbywających się w Markach).
§.7 Ochrona danych osobowych
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych uczestników szkolenia jest ZYMETRIC Sp. z o.o. z, ul. Okólna 45, 05-270 Marki (adres e-mail: zymetric@zymetric.pl, tel.+48 22 814 06 85).
2. Dane osobowe uczestników szkolenia (imiona, nazwiska, adres e-mail, nr telefonu) przetwarzane będą wyłącznie w celu prawidłowego
wykonania umowy na realizację szkolenia, przez czas niezbędny do wykonania umowy, jak również po jej wykonaniu przez okres przewidziany przepisami prawa.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia jest art. 6 ust 1 lit. b RODO (umowa).
4. Podanie danych osobowych uczestników szkolenia jest niezbędne w celu prawidłowego wykonania umowy przez ZYMETRIC Sp. z o.o.,
a ich niepodanie uniemożliwia jej zawarcie.
5. Założeniem jest, że administrator nie przekazuje danych uczestników szkolenia innym podmiotom, niemniej jednak w uzasadnionych
przypadkach odbiorcami danych osobowych przetwarzanych przez administratora mogą być m.in. podmioty świadczące usługi na
rzecz administratora, podmioty realizujące wsparcie techniczne (w tym dział IT), organizacyjne i doradcze.
6. Zgodnie z RODO, wszystkim osobom, których dane przetwarzana są przez administratora, mogą przysługiwać następujące prawa:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego, właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Informujemy, że w/w administrator nie zamierza przekazywać danych, o których mowa powyżej, do żadnego państwa trzeciego.
8.
§.8 Reklamacje
Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do ZYMETRIC Sp. z o.o. najpóźniej w terminie 30 dni od daty
zakończenia szkolenia.

Sp. z o.o.
6

Harmonogram szkoleń

Generalny Przedstawiciel Midea w Polsce
ul. Okólna 45, 05-270 Marki

tel. +48 22 814 06 87
www.zymetric.pl/szkolenia

