+48 12 307 06 40

szkolenia@gree.pl

GOTOWI NA

Kontakt: Free Polska Sp. z o.o.
ul. Dobrego Pasterza 13/3
31-416 Kraków
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Free Polska Sp. z. o.o.
Wyłączny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.
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Centrum Gree posiada dogodną lokalizację
- niecałe 3 km dzieli je od Dworca Głównego PKP
oraz Rynku Głównego Krakowa
- położone jest przy drodze wyjazdowej
na Warszawę (E77)
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Centrum jest w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, posiada bezpłatny, monitorowany parking.

Szkolenia techniczne w

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach technicznych w Centrum GREE w Krakowie!

Realizujemy następujące moduły szkoleniowe:

W trakcie szkolenia prezentujemy zasady nowych przepisów prawnych związanych z czynnikami i obowiązkami firm instalacyjnych.
Korzyści z udziału w szkoleniu:
• Otrzymanie Certyfikatu Autoryzowanego Instalatora GREE
• Możliwość udzielania Klientom 5-letniej gwarancji na urządzenia GREE

ZAKRES

RAC:
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Szkolenia techniczne w

•

Centrum Gree (możliwości)

•

Teoria klimatyzacji (podstawy teoretyczne, aktualne przepisy prawne, nowy czynnik chłodniczy R32)

•

RAC, U-Match, Free Match
(szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje, sterowanie)

•

RAC, U-Match, Free Match instalacja (montaż urządzeń, systemów, sterowników)

•

RAC, U-Match, Free Match serwisowanie
(serwisowanie, rozwiązywanie usterek, błędy, urządzenia wspomagąjace)

Centrum GREE to jedyny w Polsce i największy w tej części Europy showroom poświęcony produktom marki GREE. Otwarty
w 2017 roku jest nowoczesnym, funkcjonalnym i bogato wyposażonym obiektem, w pełni dostosowanym do realizacji
kompleksowych szkoleń technicznych. W Centrum GREE posiadamy bogaty zasób urządzeń zarówno RAC i CAC, znajdują się
tu także pokazowo pracujące układy GMV5 Mini oraz GMV5 Modular. Wyposażone zostały one we wszystkie dostępne jednostki
wewnętrzne i sterowniki, tak aby umożliwić jak najlepsze poznanie możliwości systemów. Poza standardowymi sterownikami
bezprzewodowymi i ściennymi układ składający się z 8 jednostek wewnętrznych wyposażony jest w sterowanie centralne BMS.
Centrum Gree daje zatem możliwość poznania urządzeń oraz ich osprzętu „na żywo” przy pracujących urządzeniach.
Showroom Gree to nowoczesne i stylowe wnętrza, w których prezentowane są flagowe urządzenia z naszej oferty.

ZAKRES

Istnieje możliwość realizacji szkolenia w innym mieście.
Zapisz się już dziś na szkolenie techniczne Gree u jednego z naszych Partnerów.

GMV:

•

Centrum Gree (możliwości)

•

Teoria klimatyzacji (podstawy teoretyczne, aktualne przepisy prawne)

•

GMV (szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje)

•

GMV HR (szkolenie produktowe, urządzenia, możliwości, cechy, funkcje)

•

GMV Sterowanie (możliwości i rozwiązania sterowania, BMS)

•

GMV AHU Kit (zasilanie chłodnic freonowych, cechy, możliwości)

•

GMV dobór i projektowanie
(dobór urządzeń, możliwości, rozwiązania, oprogramowanie wspomagające)

Po więcej informacji na temat oferty szkoleniowej
zapraszamy do kontaktu z nami:
tel.: 12 307 06 40
e-mail: szkolenia@gree.pl

•

GMV instalacja (montaż urządzeń, systemów, sterowników)

•

GMV pierwsze uruchomienie (przeprowadzenie prawidłowego rozruchu, usterki, błędy)

•

GMV serwisowanie
(serwisowanie, rozwiązywanie usterek, błędy, oprogramowanie i urządzenia wspomagające)

