MESSY s.r.o.
Olivová 1412 - 251 68 Kamenice
IČO: 45149178. DIČ: CZ45149178
Zapsána do OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 9650

KOMÍNŮM ROZUMÍME

POZVÁNKA NA ODBORNÉ ŠKOLENÍ
„Výpočty spalinových cest v programu KESA ALADIN“

středa 22.5. a čtvrtek 23.5.
Školení je pořádáno ve spolupráci s Komínovou asociací – APOKS
a je určeno zejména revizním technikům a kominíkům


ANOTACE:
Dvoudenní školení je určeno pro revizní techniky, budoucí revizní techniky, kominíky a projektanty.
Školení probíhá ve skupině 3-6 lidí, kombinuje praktické použití programu s teoretickou průpravou,
vysvětlením pojmů a základních výpočtových vztahů. Důraz je kladen na principiální porozumění
problematiky výpočtů spalinových cest.
V rámci školení je probírán samotný výpočtový program, uživatelské ovládání a příklady výpočtů. V obou
dnech je vždy část školení zaměřena na teoretickou průpravu, pomocné výpočty a vysvětlení souvislostí.



PROGRAM ŠKOLENÍ:
- úvod do problematiky – proč a kdy provádět výpočty
- vstupní data potřebná pro výpočet a postup výpočtu
- vysvětlení pojmů (termíny, definice) a obecné zásady – 1. část
- typy výpočtů a výsledky (požadavky na tah, teplotu a rychlost proudění spalin)
- základní výpočtové vztahy a základní hodnoty pro výpočet (pomocné výpočty) – 1. část
- uživatelské ovládání programu KESA ALADIN (klávesové funkce, programová lišta, ikonky, zadávání)
- praktické použití programu – postup výpočtu
2. den:
- vysvětlení pojmů (značky, názvy, jednotky) – 2. část
- základní výpočtové vztahy a základní hodnoty pro výpočet (pomocné výpočty) – 2. část
- uživatelské ovládání programu KESA ALADIN – opakování
- praktické použití programu – postup výpočtu a rozklíčování výsledků
o příklady výpočtů podle typu paliva
o příklady výpočtů podle typu komínu
o příklady výpočtů podtlak X přetlak
o příklady výpočtů vícenásobného zapojení spotřebičů
- na co si dát při výpočtech pozor



TERMÍNY ŠKOLENÍ:
Začátek školení je v 8.00 hod. a předpokládaný konec je v 16.00 hod.
- středa 22. května a čtvrtek 23. května 2019
MÍSTO:
MESSY s.r.o., Olivová 1412 – 251 68 Kamenice - Olešovice




REZERVACE a CENA:
kontakt: Veronika Buková - bukova@messy.cz nebo tel. 725 504 736
cena za školení je 5 000 Kč vč. DPH (v ceně je káva a občerstvení)

tel. 323 672 701, 725 504 736, e-mail: info@messy.cz, web: www.kominy.messy.cz, www.kominy-komin.cz

