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Panasonic Aquarea
Details
• Duur: 4 uren (start om 13u00, einde om 17u00)
• Deelnemers: minimum 6, maximum 8 personen
• Prijs: 100 EUR / deelnemer
Al onze opleidingen worden erkend door de KMO-Portefeuille, Volta en Constructiv.
Gelieve hen voor meer informatie over aanvraag en mogelijke subsidies te contacteren.

Doelstelling
Het doel van deze opleiding is de installateur vertrouwd maken met de oplossingen binnen het Panasonic
Aquarea H-reeks gamma, tips en valkuilen bij de montage en oplossingen voor eventuele storingen.
• U weet perfect de werking van de Aquarea H-reeks toestellen in te schatten.
• Diverse tips voor het uitvoeren van een vlotte montage.
• U bent in staat om op een gestructureerde wijze een foutanalyse door te voeren.
• U herkent mogelijke storingen, aan de hand van de Frigro Toolbox.
Methode
In deze theoretische opleiding over de Panasonic lucht-water warmtepompen van het Aquarea H-reeks
gamma, krijgen de deelnemers een diepgaande uitleg over het volledige H-reeks gamma. Wanneer welk
toestel in te zetten, foutherkenning door een gestructureerde foutanalyse, foutcodes oplossen met behulp
van de Frigro Toolbox, ...
Lesgever
Deze opleiding wordt gegeven door Yves Gevaert, onze specialist Panasonic binnen Frigro. Hij beschikt over
een ruime ervaring en diepgaande kennis van het volledige Panasonic gamma.
Yves Gevaert - 22 jaar ervaring
Voorwaarden
• Annuleren kan kostenloos tot twee weken voor de opleiding, na die datum wordt het volledige bedrag
aangerekend - eventuele gemaakte reserveringskosten worden steeds aangerekend. Contacteer Frigro
Services op: +32(0)56 41 84 75.
• Twijfelt u of u voldoet aan de voorwaarden om te mogen deelnemen aan deze opleiding?
Contacteer dan Frigro Services op: +32(0)56 41 84 75.
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Deze opleiding is enkel geldig voor professionele installateurs.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor warmtepomp installateurs, koeltechnici van koeltechnisch gecertificeerde
bedrijven en installateurs uit de sanitaire wereld die hun kennis inzake de lucht-water oplossingen van
Panasonic Aquarea willen verruimen. Een kennis van warmtepompen is een vereiste.

