Katalog školení 2022
Přehled školení pro servisní techniky

Nové vydání katalogu
platné od 1. 1. 2022

Teplo je náš živel

Buderus
Tepelná čerpadla
vzduch/voda
Logatherm WPL AR 		
				
			
Rozsah výkonu 2 -14 kW

Nástěnný kotel
Logamax plus GB172iT
Cíl školení:
I

Školení na plynový kondenzační kotel GB172iT

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I

Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(systémy odvodu spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu + údržba
Požadavky na úpravu otopné vody, způsoby měření kvality
topné vody, vedení provozního deníku jakosti topné vody
dle VDI 2035-2
Zkušenosti z provozu
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledaní a odstraňovaní poruch, měření spalin

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamax plus GB172-24i T50

Cílová skupina:
Servisní technici plynových kotlů
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle
nad 50 kW
s integrovaným hořákem
Cíl školení:
I Školení sortimentu nástěnných a stacionárních

kondenzačních kotlů nad 50 kW s integrovaným hořákem

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

I
I

Představení kotlů
Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (připojeni zásobníku TUV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady, kaskádové stavební sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Údržba
Seznámení se základním portfoliem regulačních přístrojů Logamatic
Přestavba na jiný druh plynu
Požadavky na úpravu otopné vody, způsoby měření
kvality topné vody, vedení provozního deníku jakosti
topné vody dle VDI 2035-2
Seznámení s provozními podmínkami
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňování poruch, měření spalin

Cílová skupina:
Servisní technici plynových zařízení
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH
Doporučení:
Před tímto školením doporučujeme absolvovat
školení Regulace Logamatic 5313

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamax plus GB162 a Logano Plus KB372
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Regulace Logmatic
5313 – začátečníci
Cíl školení:
I

Úvodní školení sortimentu regulace Logamatic 5313

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení a popis regulace
Představení modulů regulace
Elektrická schémata
Použití regulace u kotlů s EMS a SAFe
Použití regulace u více kotlových zařízení, kaskády
MEC – Remote – vzdálený přístup
Programování regulace pomocí počítače
Praktický postup při programování v servisní rovině
a seznámení s nastavením regulace v obslužné rovině

1denní školení s vysokým podílem praxe

Cílová skupina:
Noví servisní technici Regulace
Logamatic R5313

Typy produktů:
Logamatic 5313 vč. modulů

Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Regulace Logamatic
5313 – pokročilí
Cíl školení:
I Opakovací školení sortimentu regulace
Logamatic 5313 k prodloužení osvědčení
Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení a popis regulace
Představení modulů regulace
Elektrická schémata
Použití regulace u kotlů s EMS a SAFe
Použití regulace u více kotlových zařízení, kaskády
MEC – Remote – vzdálený přístup
Programování regulace pomocí počítače
Praktický postup při programování v servisní rovině
a seznámení s nastavením regulace v obslužné rovině

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamatic 5313 vč. modulů

Cílová skupina:

Stávající servisní technici
Regulace Logamatic R5313

Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH
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Základní školení
Cíl školení:
I

Školení aktuálního sortimentu kondenzačních
plynových kotlů do 50kW

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

Představení aktuálně prodávaného sortimentu
nástěnných kondenzačních plynových kotlů
Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (regulace, připojení zásobníku TUV, systémy
odvodu spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Přestavba na jiný druh plynu
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního
servisu, diagnostika a odstraňováni poruch
Kvalita vody

4denní školení s vysokým podílem praxe

Cílová skupina:
Noví pracovníci servisních firem, nové servisní firmy
Poplatek za školení:
3 500,- Kč bez DPH

Nekondenzační kotle
do 50 kW
Cíl školení:
I

Školení sortimentu nekondenzačních
plynových kotlů do 50 kW

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

Představení portfolia kotlů
Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (připojení zásobníku TUV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Seznámení se základním portfoliem regulačních
přístrojů Logamatic
Údržba
Přestavba na jiný druh plynu

1denní školení
Typy produktů:
Logamax U05x, U05xT, U03x, U12x, U15x

Cílová skupina:
Servisní technici plynových zařízení
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH
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Kondenzační kotle
do 50 kW – 1
Cíl školení:
I

Opakovací školení sortimentu kondenzačních
kotlů do 50 kW k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení portfolia kotlů
Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (připojení zásobníku TUV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Údržba
Seznámení se základním portfoliem regulačních
přístrojů Logamatic
Přestavba na jiný druh plynu
Požadavky na úpravu otopné vody, způsoby měření
kvality topné vody, vedení provozního deníku jakosti
topné vody dle VDI 2035-2
Zkušenosti z provozu
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledaní a odstraňovaní poruch, měření spalin

Cílová skupina:
Servisní technici plynových zařízení
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamax plus GB072, GB172 , GB172T, GB062

Kondenzační kotle
do 50 kW – 2
Cíl školení:
I

Opakovací školení sortimentu kondenzačních
kotlů do 50 kW k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení portfolia kotlů
Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (připojení zásobníku TUV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Údržba
Seznámení se základním portfoliem regulačních
přístrojů Logamatic
Přestavba na jiný druh plynu
Požadavky na úpravu otopné vody, způsoby měření
kvality topné vody, vedení provozního deníku jakosti
topné vody dle VDI 2035-2
Zkušenosti z provozu
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledaní a odstraňovaní poruch, měření spalin

Cílová skupina:
Servisní technici plynových zařízení
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:

Logamax plus GB192, Logano Plus GB212, Logamax plus GB122i
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Regulace EMS plus
Cíl školení:
Školení sortimentu regulací EMS plus vč. modulů
I
Obsah školení:
I
I
I
I
I
I

Představení regulačních přístrojů Logamatic EMS plus
Popis funkcí přístrojů a funkčních modulů
Popis doporučených hydraulických zapojení
Elektrická schémata zapojení
Postup při uvádění do provozu
Praktické seznámení s programováním servisní a
obslužné roviny regulačního přístroje

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamatic plus RC100, RC200, RC300, RC310, vč. modulů

Cílová skupina:
Servisní technici
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Regulace Logamatic
4000
Cíl školení:
I

Školení sortimentu regulací Logamatic 4000

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

Představení a popis přístrojů a modulů Logamatic 4000
Výběr přístrojů a modulů Logamatic 4000 podle typu
kotle, topného systému, ohřevu TV či solárního zapojení
Hydraulická schémata
Elektrická schémata regulace modulů
Postup při uvádění do provozu
Praktické seznámení s programováním servisní a
obslužné roviny MEC 2, programovaní přístroje
Nastavení a konfigurace parametrů na příkladech
hydraulických zapojení z praxe

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logamatic 4000 vč. modulů

Cílová skupina:
Servisní technici
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH
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Solární systémy
Cíl školení:
I

Školení sortimentu solárních kolektorů
Logasol CKN, SKN, SKT a SKR

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I

Představení produktů a funkce solárních systémů
Buderus k ohřevu TV a podpoře vytápění
Úvod do teorie solárních zařízení
Dimenzovaní solárních zařízení
Popis komponentů solárních zařízení
Hydraulická schémata
Možnosti regulace se zaměřením na solární modul
FM443 vč. softwarového nastavení

1denní školení
Typy produktů:
Logasol CKN, SKN, SKT, SKR

Cílová skupina:
Montážní a servisní technici
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Základy hydraulických
systémů
Cíl školení:
I

Školení sortimentu v oblasti hydraulických zapojení
otopných systémů

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení charakteristických veličin a konstrukčních
skupin v hydraulických systémech
Základní hydraulická zapojení pro stacionární a
nástěnné kotle
Hydraulické odpory a dispoziční tlak v otopných systémech
Zavzdušnění v teplovodním vytápěni a jejich důsledky
Funkce hydraulické výhybky
Hydraulické vyvážení otopné soustavy
Nastavení expanzní nádoby, nastavení provozního
tlaku, servis
Praktická ukázka souvislosti ztráty tlaku a objemového
průtoku, určení charakteristik čerpadla, měření
charakteristik zařízení

Cílová skupina:
Montážní a servisní technici
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

1denní školení s vysokým podílem praxe
Školení je zaměřeno na praktické simulace
6

Úvod do tepelných
čerpadel
Cíl školení:
I

Úvod do základů technologie a seznámení se s
jednotlivými typy tepelných čerpadel WPS, WSW,
WPLS, WPT, WPL AR a WPL IR

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

Představení tepelných čerpadel
Práce a nastavení regulace
Příslušenství
Elektrické a hydraulické zapojení
Uvedení do provozu
Servis a opravy
Praktická práce s jednotkami

Cílová skupina:
Noví pracovníci servisních firem, nové servisní firmy

3denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
WPS, WSW, WPLS, WPT, WPL AR a WPL IR

Poplatek za školení:
2 500,- Kč bez DPH

Tepelná čerpadla
WPL AR / WLW AR/IR
Cíl školení:
Opakovací školení tepelných čerpadel vzduch-voda
I

Logatherm WPL AR / WLW AR/IR k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I

Představení modelů tepelných čerpadel
Doporučené hydraulické zapojení
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
vč. Protokolu o uvedení do provozu
Údržba
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledaní a odstraňování poruch

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logatherm WPL AR / WLW AR/IR

Cílová skupina:
Servisní technici tepelných čerpadel
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH
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Tepelná čerpadla země
voda Logatherm
WPS – WSW
Cíl školení:
I

Opakovací školení sortimentu tepelných čerpadel
Logatherm WPS – WSW k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Představení modelů tepelných čerpadel
Primární zdroj energie pro tepelné čerpadlo
Přehled zařízení a funkce tepelných čerpadel
země-voda
Doporučené hydraulické zapojení tepelného čerpadla
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu vč. protokolu tepelného
čerpadla
Logatherm WPS a nastavení Logamatic HMC10
Údržba
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledání a odstraňovaní poruch

Cílová skupina:
Servisní technici tepelných čerpadel
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logatherm WPS 6K - 10K, Logatherm WPS 6 – 17,
Logatherm WSW 196i.2, Logatherm WSW 186i

Tepelné čerpadlo
vzduch voda Logatherm
WPLS2 - WPT
Cíl školení:
I

Opakovací školení sortimentu Tepelných čerpadel
Logatherm WPLS2 - WPT k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I
I

Představení modelu tepelného čerpadla
Přehled funkcí tepelného čerpadla
Doporučené hydraulické zapojení
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu vč. protokolu tepelného
čerpadla a nastavení
Údržba
Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
hledání a odstraňovaní poruch

1denní školení s vysokým podílem praxe

Cílová skupina:
Servisní technici tepelných čerpadel
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Typy produktů:
Logatherm WPLS 4.2, 8.2, 11.2, 15.2
Logatherm WPT 250, 270
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Tepelná čerpadla vzduch
voda Logatherm WPL
Cíl školení:
I

Opakovací školení tepelných čerpadel Logatherm
WPL k prodloužení osvědčení

Obsah školení:
I
I
I
I
I
I

Představení modelů tepelných čerpadel
Doporučená hydraulická zapojení
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
vč. protokolu o uvedení do provozu
Údržba
Praktická ukázka uvedení do provozu
vč. nastavení regulačního přístroje HMC20,
ročního servisu, hledání a odstraňování poruch

1denní školení s vysokým podílem praxe
Typy produktů:
Logatherm WPL 6 IK – 12 IK, WPL 14 I,
Logatherm WPL 10 A – 14 A

Cílová skupina:
Servisní technici tepelných čerpadel
Poplatek za školení:
1000,- Kč bez DPH

Zkoušky
Vyhláška 50/1978 §6
Cíl školení:
I

získání, prodloužení nebo obnovení osvědčení
o odborné způsobilosti v elektrotechnice
(Vyhláška č. 50/1978 Sb. v platném znění, §6)

Obsah školení:
I
I

Zkoušky Elektro
Písemné a ústní zkoušky vedené naším interním školitelem

1denní školení

Cílová skupina:
Pro nově a stávající servisní techniky
Poplatek za školení:
Na dotaz
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Školení TIČR
Cíl školení:
I

Získání, prodloužení nebo obnovení osvědčení
odborné způsobilosti montáže a opravy vyhrazených
plynových zařízení

Obsah školení:
I
I

Školení TIČR
Písemné a ústní zkoušky vedené zástupci TIČR

2denní školení

Cílová skupina:
Pro nové a stávající pracovníky servisních firem
Poplatek za školení:
Na dotaz

Zkoušky profesní
kvalifikace
Cíl školení:
I

Uchazeč je seznámen s novinkami z konkrétního
oboru vytápění a s aktuálními podmínkami dotací.

Typy zkoušek:
I
I
I

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly
Instalatér solárních termických soustav
Topenář - montér kotlů na biomasu

1denní školení
Lze vykonat zkoušky v 1 den
Cílová skupina:
Pro nové a stávající pracovníky servisních firem
Poplatek za zkoušku:
6 000,- Kč bez DPH
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Přihlášení na školení Buderus

Přihlaste se na školení prostřednictvím online přihlášky dostupné na
https://skoleni.servis-plus.cz
Potvrzení o zapsání na školení Vám bude zasláno e-mailem, účast na školení bez
potvrzení není z organizačních důvodů akceptována
viz. Podmínky školení dostupné na www.buderus.cz
V případě dotazů k nabídce či organizaci školení nás můžete kontaktovat také na
emailu skoleni@buderus.cz, tel. +420 554 694 501

Z důvodu kapacity školícího střediska nebudou servisní technici,
kteří se dostaví bez předchozího řádného přihlášení přijati na školení.
Aktuální termíny školení zjistíte snadno v naší online přihlášce.
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Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Buderus
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 – Štěrboholy
tel.: +420 261 300 110
e-mail: info@buderus.cz

www.buderus.cz

Nenašli jste školení, které jste hledali?
Napište nám na skoleni@buderus.cz

