Varmepumpeteknik
for rådgivere
1 dags koncentreret kursus
En interessant og effektiv kursusdag med fokus på
både teknik, økonomi og lovgivning.

27541 - E2017

Lær mere om:
•
•
•
•
•
•

Varmepumper i fremtidens energiforsyning
Forskellige varmepumpetyper
Tekniske principper i varmepumper
Dimensionering af varmepumper
BE10 og BR10 og varmepumper
Økonomi.

På dette kursus får du viden om varmepumpetyper, hvilke forhold man skal være
opmærksom på ved valget af varmepumpen
samt overslagsmæssig dimensionering af varmepumpen.
Desuden vil indtastning af varmepumpe i
BE10 også blive gennemgået, samt kravene i
bygningsreglementet BR10.

Læs mere på www.teknologisk.dk/k27541

Kurset henvender sig til
Kurset er specielt udviklet og tilrettelagt for
rådgivere, arkitekter og energirådgivere, som
arbejder med dimensionering, rådgivning og
vejledning omkring varmepumper til bygninger.
Hvorfor deltage
På kurset er der lagt vægt på rådgivning
og dimensionering samt hvad du skal være
opmærksom på i forbindelse med installationen af varmepumper. Desuden ser vi på hvordan varmepumper implementeres i bygninger.

Udbytte
•
Indsigt i forskellige varmepumpetyper
og deres anvendelsesområder
•
Viden om dimensionering af varmepumpen i forhold til boligens varmebehov
•
Indsigt i økonomien omkring varmepumper.

Kursusleder
Svend Pedersen er uddannet diplomingeniør.
Han har lang erfaring med udvikling, dimensionering og rådgivning omkring varmepumper. Svend Pedersen har desuden lang erfaring
som kursusleder på Teknologisk Instituts kurser inden for køle- og varmepumpeteknik.

Tid & sted
•
12.10. 2017
Teknologisk Institut
Gregersensvej 2630 Taastrup
•
22.03. 2018
Teknologisk Institut
Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus C.
Priser og Rabatter
Pris: kr. 3.590,- plus moms.
Rabat: Vi giver 10 % rabat ved tre eller flere
tilmeldinger fra samme virksomhed til samme
kursus samt til medlemmer af Autoriserede
Kølefirmaers Brancheforening, AKB.
Sådan tilmelder du dig
• Tilmeld dig på www.teknologisk.dk/k27541
• Ring på telefon 72 20 30 00
• E-mail til kurser@teknologisk.dk
NB! Tilmelding er bindende.
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Yderligere oplysninger
Svend V. Pedersen
tlf.: 72 20 12 71 eller
e-mail: svp@teknologisk.dk
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