CURS DE REFRIGERANTS ALTERNATIUS
(Curs de 6 hores)
Destinat:
A tots els professionals ja certificats tant per la manipulació d’ equips de qualsevol
càrrega com de menys de 3 Kg, expedits segons el Real Decret 795/2010
Temari
- Conèixer les tecnologies alternatives pertinents per substituir o reduir el ús de gasos fluorats
d’efecte hivernacle i la manera segura de manipular-los
- Conèixer els dissenys de sistemes pertinents per reduir la carrega de gasos fluorats d’efecte
hivernacle i augmentar la eficiència energètica
- Conèixer les regles de i normes de seguretat pertinents per l’ús , magatzematge i transport de
refrigerants inflamables o tòxics, o de refrigerants que necessitin una major pressió en el
funcionament.
- Comprendre les avantatges i desavantatges, sobretot en relació amb la eficiència energètica,
de refrigerants alternatius en funció de la seva aplicació prevista i de les condicions
climàtiques de les diferents regions. r
INICI DEL CURS

DISSABTE 26 d’Octubre
HORARI: 8:00

a 14:00 hores

IMPORT:
Curs de 6 hores
Agremiat: 80 €

NO Agremiat: 100 €

PER RESERVAR PLAÇA , HAS DE TRUCAR O ENVIAR UN E-MAIL AL:
Gremi del Maresme:

telèfon 93 757 12 58 (Horari de 9 a 13 i de 16 a 19 hores)

Isoveri Formació: telèfon 93 470 00 00 (Horari de 8 a 18 h de dilluns a divendres)
•

enviar un e.mail a isoveri@isoveri.com o info@greminstal.cat

NOTA: PER BONIFICACIONS AMB LA FUNDACIÓ TRIPARTITA. NECESSITEM LA
DOCUMENTACIÓ UNA SETMANA ABANS DE L’INICI DEL CURS (Cost econòmic 20€/empresa)
Totes les empreses, poden beneficiar.se total o parcialment el cost dels cursos mitjançant les subvencions del
FORCEM que es realitzen en bonificacions a la seguretat social. Utilitzar aquest crèdit de formació pot
contribuir a millorar la competitivitat de la seva empresa, per lo qual ens posem a la seva disposició per
facilitar.li tota la informació addicional necessària i, en el seu cas, donar.li l’assessorament i assistència
tècnica adequada. No dubti en posar.se en contacte amb nosaltres li podem realitzar qualsevol tipus de
formació que la seva empresa necessiti.

