Drieslaan 10 • B-8560 Moorsele
TEL. +32 (0)56 41 84 75
info@frigroservices.be • www.frigroservices.be
BTW BE 0675.916.982 • Certificering ENREF/01202

Koelmiddelen met glides

TRAINING CENTER

Details
• Duur: 4 uren (start om 13u00, einde om 17u00)
• Deelnemers: min. 6 - max. 8 personen
• Prijs: 1
 00 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 deelnemers een algemene uitleg te geven over het gebruik van koelmiddelen
met een glide en hoe ermee om te gaan.
• Hoe de juiste componenten selecteren.
• Aandachtspunten bij ontwerp en montage van de installatie.
• Opstart en service van de installatie.
• Voor- en nadelen van gebruik van koelmiddelen met een glide.
• Effecten op het energieverbruik.
Methode
Het is een theoretische opleiding, waarin de deelnemers een gestructureerde en onderbouwde uitleg krijgen
over het gebruik van koelmiddelen met glides, met ruimte voor vraagstelling. Iedere deelnemer krijgt een
cursushandboek.
Lesgever
Deze opleiding wordt gegeven door Steven Willaert, onze specialist natuurlijke en nieuwe koelmiddelen binnen
Frigro. Hij beschikt over een ruime ervaring en diepgaande kennis inzake deze thema’s.
Steven Willaert - 15 jaar ervaring
Voorwaarden
•A
 nnuleren kan kosteloos 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.

Registratienummer DV.O229251

Deze opleiding is enkel geldig voor professionele installateurs.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Deze opleiding is bedoeld voor koeltechnischi, zaakvoerders en projectleiders van koeltechnisch gecertificeerde
bedrijven, die hun kennis omtrent de werking van koelmiddelen met glides en hoe hierop in te spelen. Een
kennis van koeltechniek is een vereiste.

