
Junts tenim
més oportunitats
de créixer

Nedgia Catalunya 
et convida a la Jornada Tècnica:

 

Programa

T’hi esperem el proper: 
Dilluns, 9 de juliol a les 18h.
(durada aproximada de dues hores)
Plaça del gas , 1 , sala polivalent, edifici B baixos. 
08003 Barcelona. 

Si us plau, confirma l’assistència:
Tel: 93 453 56 30
Mail: info@gremicalefaccio-clima.com 

• Presentació de la Jornada a càrrec del Gremi.

• Contacte seguretat i moment client. (5’) 

• Presentació Oferta Pública 2018. (15’)
    • Retribució i oferta mercats residencial, comercial i industrial. Exemples
    • Nova aplicació Booking gas, Demandes i eines de suport

• Amplia gamma d’aplicacions, els gasodomèstics (15’)
   • Calderes i escalfadors estancs i de condensació
   • Cuines i plaques de cocció amb dispositius de seguretat
   • Rentadores “bitèrmiques”
   • Rentavaixelles “pretèrmiques”
   • Assecadores i d’altres gasodomèstics 

• Xemeneies. (20’)
   • Conductes d’evacuació
   • Normes d’aplicació: RITE, UNE 60670 i UNE123001

• Nous materials. (15’)
   • Multicapa, inoxidable corrugat, etc.
   • Unions no desmuntables: Press - fitting, anell corredís i altres

• Anàlisi de la combustió. ( 10’) 
   • Equips de mesura i dades mes rellevants en l’anàlisi

• Els criteris d’actuació bàsics a les instal·lacions de gas. Principals anomalies en una IRI, 
   que impedeixen la posada en servei a la primera. (30’)

• Com accedir a la web per IP?. Principals anomalies i les seves solucions. (10’)
 

Ponents
 • El  Secretari del Gremi de Calefacció, Sr. Oriol Sagarra.
 • Promotor de canal, de Mercats Directes de Nedgia Catalunya, Sr. Jordi Pi.
 • Delegat de Barcelona Sud de Nedgia Catalunya, Sr. Robert Gauxax.
 • Ponent Tècnic, Sr. Carlos Gonzalo de Paravit.

A l’acte es lliurarà documentació: guia del “gas a la primera”, tríptic oferta Pública, aparells a gas i producte GN
i un petit obsequi de Nedgia.

“Els criteris d’actuació bàsics a les
   instal·lacions de gas i a la inspecció 
   periòdica”
   Amplia gamma d’aplicacions, 
   els gasodomèstics.

Catalunya


