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                                            ZAPROSZENIE  
 

 Firmy Funke Polska Sp. z o.o., UNICAL, CALEFFI POLAND Sp. z o.o. Hydronic 

Solutions wraz z Zarządem Oddziału Podkarpackiego PZITS  w Rzeszowie oraz POIIB  zapraszają 

na seminarium, które odbędzie się  w dniu 14.07.2021r. / środa  / w godz. 9:00 - 14:00  w  Rzeszowie 

przy ul. Krakowskiej 289 w siedzibie POIIB. 

         
 Program szkolenia : 
 

1. Prezentacja produktów firmy Funke Polska Sp. z o.o. 

Czas prezentacji: 1,5 - 2 godziny 

Szkolenie przewiduje dwa etapy. Pierwszy to prezentacja 

multimedialna w sali konferencyjnej z asortymentu związanego z zagospodarowaniem i 

podczyszczaniem wód deszczowych. Drugi to szkolenie praktyczne o produktach 

związanych z eksploatacją sieci kanalizacji grawitacyjnej. 

Prezentacja Multimedialna: 

- Szkolenie z innowacyjnych systemów zagospodarowania i podczyszczania wód 

deszczowych (system D-Rainclean, D-Raintank 3000, Innolet itd.) 

Szkolenie praktyczne dot. produktów związanych z eksploatacją sieci kanalizacji 

grawitacyjnej: 

- Montaż elastycznego złącza VPC 

- Montaż przyłączy siodłowych Connex, Fabekun, Unitec 

- Prezentacja pozostałych produktów firmy Funke Polska 
 

2. Prezentacja produktów firmy UNICAL 

1.   Dwa słowa o firmie i jej profilu działalności – 5 min. 

2.   Grupy produktów w ofercie – 5 minut. 

3.   Kotły profesjonalne ze szczególnym naciskiem na: 
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- kotły do bezpośredniego podgrzewania wody basenowej: modele, zakres mocy, 

technologia. 

- kotły przeznaczone do montażu na zewnątrz budynków (bez kotłowni): modele 

i dostępne moce urządzeń, interpretacja przepisów, wymagania lokalizacyjne, 

zabezpieczenie przez zamrożeniem przy braku zasilania/ paliwa, odprowadzanie 

kondensatu, obiekty referencyjne (przykłady zrealizowanych instalacji), odpowiedzi 

na pytania projektantów – 50 min. 

4.   Kotły przemysłowe i akcesoria do nich: kotły wodne, kotły parowe, kotły 

diatermiczne, płomieniówki podnoszące sprawność kotła (bez stosowania 

ekonomizera), zbiorniki kondensatu i wody zasilającej, odgazowywacze, rozprężacze, 

KIT 24 i 72 h, wykonania kontenerowe, referencje (zrealizowane instalacje) – 50 min. 

5.   Zakres naszego wsparcia dla projektantów: dobory urządzeń, schematy 

z wrysowaniem automatyki, rysunki dwg, dwg 3D, BIM, dobory i rysunki układów 

spalinowo powietrznych, umowa prowizyjna – 10 min. 
 

3. Prezentacja produktów firmy CALEFFI POLAND Sp. z o.o. Hydronic Solutions 

Separacja zanieczyszczeń i powietrza w instalacjach centralnego ogrzewania. 

Czas trwania - 1,5h 

 

 

 

          

Ze  względów  organizacyjnych prosimy uprzejmie o potwierdzenie udziału  w seminarium  

do  dnia  9.07.2021r. na adres e-mail: pziits@poczta.onet.pl 

  

Serdecznie  zapraszamy 

 

 
                                    Z wyrazami  szacunku 

                              Zarząd PZITS O. Podkarpacki 
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