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Školení Dakon

Kvalita školení
je pro nás prioritou

Inovace, pokrok a vyšší nároky spotřebitelů
jsou hlavní faktory, které pohání svět vytápěcí
techniky kupředu. Proto je důležité, abyste
s ním Vy a Vaši spolupracovníci udrželi
krok. Kvalifikované znalosti jsou klíčem
ke kompetentnímu poradenství, instalaci,
zprovoznění a údržbě výrobků. Nabízíme Vám
unikátní koncept školení. Jeho šíře a kvalita
zaručuje, že budete vždy připraveni na výzvy
budoucnosti a zároveň schopni přicházet s
řešeními ušitými na míru každého zákazníka.

Získávejte informace a poslední trendy
nezbytné pro projektování, instalaci a servis
výrobků. Profesionální školitelé Vám rádi
poskytnou komplexní soubor informací včetně
technické dokumentace a podpůrných zdrojů.
U řady školení probíhá praktická ukázka
produktů, jejich uvedení do provozu, servis a
mnohé další. Nabídku průběžně doplňujeme
o individuální semináře.

Školení pro servisní techniky Dakon




Školení sortimentu výrobků je rozděleno do několika témat
Pro nové servisní techniky je nezbytné nejprve absolvovat Základní školení

Nutné doklady pro přihlášení:




Kotle na tuhá paliva – vyhláška č. 50/1978 Sb., minimálně splňující § 6
Živnostenský list v oboru topenářství

Místo konání školení:



Bosch Termotechnika s.r.o. Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10 – Štěrboholy

Čas školení:




Začátek v 8:45 hod
Konec v 16:30 hod (orientačně)

Cena školení:





Dvoudenní - 2.000,- Kč bez DPH
Školení kontrolorů - 12.000,- Kč bez DPH
Hrazeno převodem na základě faktury vystavené po absolvování školení

Školení obsahuje:




Občerstvení
Dokumentaci po absolvování školení v elektronické podobě

Školení neobsahuje:


Ubytování

Počet účastníků na školení:





Maximální počet 10 osob
Minimální počet 5 osob
Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení termínu školení,
pokud se přihlásí méně jak 5 osob

Přihlášení na školení:





Prostřednictvím online přihlášky dostupné na https://skoleni.servis-plus.cz
Z důvodu kapacity školicí střediska nebudou servisní technici, kteří se dostaví bez předchozího řádného
přihlášení přijati na školení
Aktuální termíny školení zjistíte snadno v naší online přihlášce nebo se na nás můžete obrátit telefonicky na
tel. +420 554 694 501 či e-mailu skoleni.dakon@cz.bosch.com

Jakékoliv dotazy týkající se školení Dakon Vám rádi zodpovíme
na telefonu +420 554 694 501

Základní školení kotlů
na tuhá paliva
Cíl školení:

 Školení zaměřené na sortiment kotlů na tuhá paliva

Obsah školení:









Představení portfolia kotlů
Popis produktů
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Údržba
Zkušenosti z provozu
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledaní a odstraňovaní poruch

Typy produktů:

 Kotle prohořívací: FB, FB D, FB2
 Kotle odhořívací: U, UR, URS, DOR, DOR F, DOR 4F
 Kotle pyrolitické: Gasogen, KP Pyro, KP PyroF, Damat
Pyro G, NP Pyro, SP Pyro
 Kotle automatické se šnekovým podavačem:
FB2 Automat, DOR N, DOR 5N
 Kotle automatické: DOR 5F

Cílová skupina:
Pro nové servisní techniky kotlů
na tuhá paliva
Délka školení:
2denní
Místo školení:
Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10
Poplatek za školení:
2.000,- Kč bez DPH

Školení kontrolorů dle zákona
o ochraně ovzduší
č. 201/2012 Sb. - 1
Cíl školení:

 Školení zaměřené na kontroly kotlů na pevná paliva dle
Zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. – vydání
certifikátu kontrolora

Obsah školení:

 Představení portfolia kotlů
 Popis produktů
 Zkušenosti z praxe kontrolorů

Typy produktů:
 Kotle prohořívací: FB, FB D, FB2
 Kotle odhořívací: U, UR, URS, DOR, DOR F, DOR 4F
 *Kotle pyrolitické: Gasogen, KP Pyro, KP PyroF, Damat
Pyro G, NP Pyro, SP Pyro
 *Kotle automatické se šnekovým podavačem:
FB2 Automat, DOR N, DOR 5N
 *Kotle automatické: DOR 5F
Každý účastník školení obdrží poukazy v hodnotě 6000 Kč
(3x 2000 Kč) na nákup kotlů na tuhá paliva, plynových
kondenzačních kotlů, tepelných čerpadel a elektrokotlů
značek Dakon, Junkers Bosch a Buderus.

Cílová skupina:
Pro servisní techniky / montážní
firmy
*Technik/firma musí vlastnit živnostenský list a osvědčení o odborné
způsobilosti v elektrotechnice dle
vyhl. 50/1978 Sb., min. § 6)
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Bosch Termotechnika s.r.o.
Průmyslová 372/1, 108 00 Praha 10
Poplatek za školení:
12.000,- Kč bez DPH

Přihláška na školení
Přihlašte se na školení prostřednictvím online přihlášky dostupné na
https://skoleni.servis-plus.cz
Potvrzení o zapsání na školení Vám bude zasláno emailem, účast na školení
bez potvrzení není z organizačních důvodů akceptována viz. Podmínky školení
dostupné na www.dakon.cz
V případe dotazů k nabídce či organizaci školení nás můžete kontaktovat také
na emailu: skoleni.dakon@cz.bosch.com

Změny vyhrazeny.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Dakon
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 840 111 170
E-mail: dakon@dakon.cz
Internet: www.dakon.cz

