WIJ DELEN GRAAG ONZE KENNIS
Technische trainingen
Open trainingen
Warmtepomp Inspiratie Centrum
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TECHNISCHE TRAININGEN
De veranderingen en ontwikkelingen binnen de Klimaattechniek branche volgen
elkaar in hoog tempo op. Dit vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen van
u als installateur. Bij Centercon vinden wij samenwerking en persoonlijk service
belangrijk en daarom delen wij onze kennis graag met u.

In het Centercon College kunt u terecht voor technische
trainingen over de warmtepomp. De trainingen worden
gegeven door onze eigen medewerkers op onze trainings
locatie in Rotterdam. De trainingen zijn geheel kosteloos
te volgen en worden afgesloten met een heerlijke lunch. U
ontvangt na het volbrengen van de training een certificaat.
Voor trainingen over andere
productgroepen, zoals o.a. LG
Multi V, kunt u ook terecht bij
de LG Academy in Amstelveen.

WARMTEPOMP INSPIRATIE CENTRUM
Voor alle informatie over warmtepompen bent u, indien
gewenst samen met uw klant, meer dan welkom in ons
Warmtepomp Inspiratie Centrum. Hier kunt u de mogelijkheden die wij aanbieden op het gebied van gasloos
verwarmen zien, voelen en horen.
Inschrijven doet u heel eenvoudig via onze inschrijfmodule
op de website: centercon.nl/centercon-college

WARMTEPOMP INSPIRATIE CENTRUM

CENTERCONCOLLEGE

“

“

De installateur of adviseur is onze belangrijkste link naar de
eind
gebruiker. Wij zorgen er graag voor dat hun kennis up to
date is, dat zij onze apparatuur met de grootste zorg en precisie
kunnen installeren en eventuele vragen van klanten naar volle
tevredenheid kunnen beantwoorden.
Michel Kerst, Technisch Manager Klimaattechniek

ALTIJD EEN TRAINING BIJ U IN DE BUURT
Naast onze trainingen in het Centercon College in
Rotterdam verzorgen wij ook trainingen bij u op locatie.
Bent u geïnteresseerd naar een training bij u op locatie?
Wij informeren u graag! Neem contact met ons op via
salesairco@centercon.nl.

DEELNAME IS KOSTELOOS*
De trainingen van het Centercon College zijn geheel kosteloos te volgen. Ook voor een bezoek aan het Warmtepomp
Inspiratie Centrum bent u van harte welkom. Het kost alleen
een beetje van uw tijd.
Voor meer informatie over het aanbod van de trainingen
en inschrijven verwijzen wij u naar de inschrijfmodule op de
website via: centercon.nl/centercon-college
* De training heeft een waarde van € 200,- p.p. (excl. BTW) welke wij u
na inschrijving en het volgen van de training cadeau geven. Kosteloos
annuleren kan tot 24 uur voor aanvang van de training.

WERKING VAN DE WARMTEPOMP
• Werking in koelbedrijf
• Werking in verwarmbedrijf
• Koeltechnische componenten
• COP EER en benodigde vermogens
• Regelingen
• Temperatuur limieten
• Type warmtepompen

Niveau: Basis
Duur: 5 uur
Geschikt voor:
- E en W monteur
- Projectleider
- Werkvoorbereider
- Commerciële vertegenwoordiger

WARMTEPOMP: INSTALLEREN, INSTELLINGEN EN OPSTARTEN 
• Line-up
• Plaatsing buiten- en binnenunit
• Benodigde appendages
• Aansluitingen elektrisch en waterzijdig
• Opstarten
• Parameters
• LGMV monitoring tool
* Vereist: In het bezit van certificaat Technische training
‘Werking van de warmtepomp’ of voldoende ervaring en
kennis op het gebied van warmtepompen.

Niveau: Gevorderd*
Duur: 5 uur
Geschikt voor:
- Monteur
- Inbedrijfsteller
- Projectleider
- Werkvoorbereider

OPEN VRAGEN SESSIE KLIMAATTECHNIEK
Een vrije ‘training’ waar ruimte is voor open vragen, discussies,
het delen van ervaringen en het voeren van interessante gesprekken.
Onderwerp: Alle door Centercon klimaattechniek geleverde producten.

Niveau: Gevorderd*
Duur: 5 uur
Geschikt voor:
- Monteur
- Projectleider
- Werkvoorbereider
- Vertegenwoordiger

Meer informatie en Inschrijven via centercon.nl

WARMTEPOMP: UITLEG WATERZIJDIG SYSTEEM I
• Waterzijdig systeem
Gesloten systeem, primair secundair circuit
Circuit opbouw

Niveau: Basis

• Uitleg componenten
Voorkomende appendages in warmtepomp systemen
Functie en locatie in systeem

Geschikt voor:
- Monteur
- Projectleider
- Werkvoorbereider
- Vertegenwoordiger

• Afgifte systemen
Welke afgifte systemen zijn geschikt
Nieuwbouw en renovatie

Duur: 5 uur

• Uitleg vakjargon

WARMTEPOMP: SELECTIE, INSTALLEREN EN INREGELEN WATERZIJDIG II 
• Engineering
• Dimensioneren leidingwerk
• Selectie pomp, expansievat
• Vermogens en dT opwekking en afgifte
• Hydraulisch scheiden
• Hydraulisch actief en neutraal
• Tabellen vloer / wand etc.
• Welke type controllers en hoe deze functioneren
* Vereist: In het bezit van certificaat Technische training
‘Warmtepomp: Uitleg waterzijdig systeem I’ of voldoende ervaring
en kennis op het gebied van warmtepompen. Wij adviseren u om ook
eerst de Technische training ‘Werking van de warmtepomp’ te volgen.

Niveau: Gevorderd*
Duur: 5 uur
Geschikt voor:
- Monteur
- Projectleider
- Werkvoorbereider
- Vertegenwoordiger

De trainingen worden u geheel kosteloos aangeboden
• Inclusief uitgebreide lunch
• Inclusief lesmaterialen
• Inclusief certificaat

Meer informatie en Inschrijven via centercon.nl

SNEL, DESKUNDIG EN PERSOONLIJK
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Download de meest actuele documentatie op centercon.nl/downloads

centercon.nl

