
          

  SKOL_ACF_xx – Klimatizace F-plyny 
 
Termín: viz. http://www.apm.cz/udalosti/   Školení AutoPROFITEAM 
Doba školení min. 4,5 hod 
 
Přednáší: Dan Grmela,  technik a technický poradce konceptu TSC – technické servisní 
centrum, tel.: +420 724 928 370,  e-mail:  GRMELA@autobenex.cz  
 
Určeno pro: Školení je určeno pro specialisty, kteří pracují s klimatizacemi, ale nemají 
proškolení z Nařízení komise (ES) 307 a 308/2008 a nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) a nařízení č.517/2014 a směrnice 2006/40/ES.  
 
Cíle školení: dle výše uvedených nařízení doplnit školící programy v oblasti klimatizačních 
systémy motorových vozidel, které obsahují některé fluorované skleníkové plyny o zásadách 
plnění, údržba, oprav a manipulace s chladivem.  
 
Obsah a program školení:     

 Princip činnosti klimatizace a rozdělení systémů, které obsahují fluorované skleníkové 
plyny v motorových vozidlech  

 Znalosti běžných postupů pro znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů; 
Termodynamika chladiv R134a; HFO1234yf, R774 (CO2) 

 Zapojení regeneračního zařízení do přívodních otvorů, ventilů klimatizačního systému 
obsahujícího fluorované skleníkové plyny motorových vozidel a jeho odpojení; plnění 
mediem, výměna olejové náplně a tlaková zkouška systému;  

 Obsluha, kontrola a servisní úkony prováděné na plničkách klimatizací   

 Servis klimatizace, lhůty a rozsah prací  

 Způsoby detekce úniku fluorovaných skleníkových plynů a oprav systémů;  

 Zásady bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a ovzduší, dopad chladiv 
s fluorovanými skleníkovými plyny na životní prostředí a příslušné předpisy v oblasti 
životního prostředí  

 Přehled výrobců systémů a dodavatelů dílů,  

 Zacházení s lahví pro chladivo; Legislativa, přehled platných zákonů a nařízení 

 Ověření znalostí testem; vyhodnocení testů; vydání osvědčení, vyplnění dotazníku  
 

Organizační údaje:   
 
Cena s DPH: 1 815,- Kč s DPH za osobu 
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Poznámka: na základě absolvování školení a po úspěšném vyplnění testu vydá zástupce 
školitel, osvědčení o školení s dodatkem o absolvování školení právních předpisů a 
manipulace s mediem a regeneračním zařízením. (údaje dle článku 3 Nařízení komise ES č. 
307/2008).  

ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA 
 

Přihlašujeme se na školení:  Klimatizace F-plyny - STAHLGRUBER 
Kód školení 
(SS) 

termín místo Zahájení, 
hod. 

SKOL_ACF_H1 7. 2. úterý Průmyslova 1385, areál 
Tulipán park, 253 01 Hostivice 

10,00 hod 

SKOL_ACF_B1 9. 2. čtvrtek Tuřanka 877/125, 627 00 Brno 
Slatina 

09,00 hod 

SKOL_ACF_H2 7. 3. úterý … Hostivice 10,00 hod 

SKOL_ACF_B2 9. 3. čtvrtek … Brno 09,00 hod 

SKOL_ACF_H3 11.4. úterý … Hostivice 10,00 hod 
SKOL_ACF_B3 13.4. čtvrtek … Brno 09,00 hod 

SKOL_ACF_H4 9.5. úterý … Hostivice 10,00 hod 

SKOL_ACF_B4 11.5. čtvrtek … Brno 09,00 hod 

SKOL_ACF_H5 6.6. úterý … Hostivice 10,00 hod 
SKOL_ACF_B5 8.6. čtvrtek … Brno 09,00 hod 
napsat podle:  viz. http://www.apm.cz/udalosti/    Školení AutoPROFITEAM  

 
Objednávku pošlete: 
1. e-mailem - autoprofiteam@apm.cz nebo radek.cerny@stahlgruber.cz  
2. Vašemu obchodnímu zástupci nebo  
3. předejte na nejbližší pobočce APM Automotive s.r.o nebo STAHLGRUBER 
 
Jméno a příjmení účastníků:  
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
………………………………………………………………………………tel ………………………….. 
 
Obchodní jméno firmy: 
 
IČO:………………….   DIČ: …………………   Adresa: …………………………………………………………………………………………. 
 
Tel: ……………………………………e.mail ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
Platba: 
1. NA MÍSTĚ     
 
2. na účet č. 5439520267/0100, nebo na účet č.: 220272614/0300, nebo na účet č.: 5439520267/2400 
 
var.sym  VS: (IČO)………………………, Specifický symbol SS: kód školení,  z našeho účtu č. ……………………………………… 
 
úhrnnou částku Kč …………………   
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