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Szkolenia uprawniające do montażu i 
obSługi technicznej urządzeń nabilaton

zakresy szkoleń są od siebie niezależne. Można przystępować do nich w dowolnej
kolejności. Jednakże tylko po szkoleniu Pompy Ciepła Instalacja wydawany jest certyfikat
uprawniający do montażu, napraw gwarancyjnych, przeglądów gwarancyjnych i zakupu
części zamiennych z rabatem.

Dodatkowe szkolenia*:
 - szkolenie handlowe
 - szkolenie projektowe

zgłoszenia na adres: szkolenia@nabilaton.pl
*organizowane na zamówienie.

UWAGA!
Dodatkowe szkolenia nie wymagają wcześniejszego uczestnictwa w szkoleniach 
technicznych.

•
 Szkolenie Techniczne PomPy ciePłA 

– inSTAlAcjA 

•
                              Szkolenie Techniczne SeRiA loSSnAy 

                               i kURTyny PoWieTRzne TheRmoScReenS

• Szkolenie Techniczne PomPy ciePłA – STeRoWAnie

•
 Szkolenie Techniczne SeRie: m i mR Slim, 

PomPy ciePłA - DiAGnoSTykA

Szanowni Państwo!
Miło nam zaprosić Państwa na szkolenia dotyczące naszych nowych produktów marki 
Nabilaton: pomp ciepła, kurtyn powietrznych i central wentylacyjnych. Szkolenia są 
organizowane przez firmę zymetric Sp. z o.o. i odbywają się na sali szkoleniowej Mitsubishi 
electric przy ul. Marywilskiej 34 w Warszawie. Serdecznie zapraszamy!
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Szkolenie Techniczne 
PomPy ciePłA - inSTAlAcjA

Przeznaczenie:
- montażyści systemów grzewczych
- serwisanci

cel: 
Montaż, obsługa, wstępna diagnoza usterek.

Treść:
zasada działania, instalacja pomp ciepła, wstępne nastawy, wstępna diagnostyka 
najważniejszych elementów.

Typoszereg urządzeń:
- MoNo/DUo (powietrze/woda) Power Inwerter
- MoNo/DUo (powietrze/woda) zubadan
- P (powietrzne/powietrze) 

ogólny program szkolenia: 

10:00 – 12:00 charakterystyka serii  
12:00 – 12:15 przerwa  
12:15 – 13:45 budowa urządzeń serii  
13:45 – 14:10 przerwa obiadowa 
14:10 – 15:45  wstępne nastawy, wstępna diagnostyka  
16:00               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Certyfikat imienno – firmowy z zakresu szkolenia w którym brał udział, 

ważny do 30.04.2014r. Certyfikat upoważnia do montażu, przeglądów gwarancyjnych  
i napraw gwarancyjnych pomp ciepła Nabilaton,

- Możliwość zakupu części zamiennych z rabatem (tylko z Certyfikatem),
- Strój roboczy wraz z T-shirt

Terminy szkoleń:
Październik  2012  – 16
listopad  2012  – 13
Styczeń 2013  – 22
luty 2013  – 19
Marzec 2013  – 19
kwiecień 2013 – 23

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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Szkolenie Techniczne SeRiA loSSnAy  
i kURTyny PoWieTRzne TheRmoScReenS

Przeznaczenie:
- montażyści systemów wentylacji
- specjaliści ds. serwisu

cel: 
Montaż, obsługa, serwisowanie rekuperatorów lossnay i kurtyn powietrznych 
Thermoscreens.

Treść:
- charakterystyka i budowa rekuperatorów lossnay oraz kurtyn powietrznych Thermoscreens
- diagnostyka

literatura:
- materiały szkoleniowe, dokumentacja techniczno-ruchowa omawianych systemów

Typoszereg urządzeń:
lossnay
Thermoscreens

ogólny program szkolenia: 
lossnay i Thermoscreens

10:00 – 12:15 charakterystyka serii  
12:15 – 12:30 przerwa  
12:30 – 14:00 budowa urządzeń serii  
14:00 – 14:30 przerwa obiadowa 
14:30 – 16:00  panel dotyczący diagnostyki  
16:10               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Dyplom imienno-firmowy, potwierdzający udział w szkoleniu. Dyplom jest 

potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu o wyższym stopniu wiedzy technicznej.
- Możliwość zakupu części zamiennych z rabatem,
- Strój roboczy wraz z T-shirt,
- Płytę DVD z dokumentacją.

Terminy szkoleń:
Styczeń 2013  – 17
luty 2013  – 14
Marzec 2013  – 14

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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Szkolenie Techniczne 
PomPy ciePłA – STeRoWAnie

Przeznaczenie:
- serwisanci

cel: 
Nastawy i programowanie. 

Treść:
Nastawy wstępne, nastawy serwisowe, testy pomp ciepła, wstępna diagnostyka.

Typoszereg urządzeń:
- MoNo/DUo (powietrze/woda) Power Inwerter
- MoNo/DUo (powietrze/woda) zubadan
- P (powietrzne/powietrze)  

ogólny program szkolenia: 

10:00 – 12:00 charakterystyka serii  
12:00 – 12:15 przerwa  
12:15 – 13:45 nastawy serwisowe  
13:45 – 14:10 przerwa obiadowa 
14:10 – 15:45  nastawy serwisowe, wstępna diagnostyka  
16:00               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Dyplom imienno – firmowy z zakresu szkolenia. Dyplom jest potwierdzeniem 

uczestnictwa w szkoleniu o wyższym stopniu wiedzy technicznej dla serwisantów.
- Polar wraz z czapeczką
- Materiały z dokumentacją techniczną

Terminy szkoleń:
luty 2013  – 26
Marzec 2013  – 26
kwiecień 2013 – 30

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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Szkolenie Techniczne SeRie m i mR.Slim, 
PomPy ciePłA - DiAGnoSTykA

Przeznaczenie:
- serwisanci

cel: 
Pogłębienie wiedzy na temat diagnostyki agregatów Mitsubishi electric.

Treść:
Agregaty serii: M, Mr. Slim oraz pomp ciepła.

Typoszereg urządzeń:
- Power Inwerter,
- zUBADAN,
- MXz, MUz

ogólny program szkolenia: 

10:00 – 12:00 charakterystyka serii  
12:00 – 12:15 przerwa  
12:15 – 13:45 diagnostyka agregatów serii Mr Slim  
13:45 – 14:10 przerwa obiadowa 
14:10 – 15:45  diagnostyka agregatów serii M  
16:00               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Dyplom imienno-firmowy, potwierdzający udział w szkoleniu. Dyplom jest 

potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu o wyższym stopniu wiedzy technicznej.
- Materiały z dokumentacją techniczną
- kamizelka wraz z T-shirt

Terminy szkoleń:
Styczeń 2013  – 16
luty 2013  – 13
Marzec 2013  – 13

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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Szkolenie hAnDloWe

Przeznaczenie:
- osoby odpowiedzialne za sprzedaż i kontakt z klientem

cel: 
zapoznanie z typoszeregiem urządzeń Nabilaton, możliwościami urządzeń i systemów 
sterowania.

literatura:
- materiały szkoleniowe
- katalogi
- dokumentacja projektowa

Typoszereg urządzeń:
- lossnay
- Thermoscreens
- Pompy Ciepła Nabilaton

ogólny program szkolenia: 

10:00 – 11:15 podział typoszeregu urządzeń  
11:15 – 11:30 przerwa  
11:30 – 13:00 rekuperatory lossnay, kurtyny powietrzne Thermoscreens  
13:00 – 13:30 przerwa obiadowa 
13:30 – 14:45  seria Pompy Ciepła  
14:45               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Dyplom imienno-firmowy uczestnictwa potwierdzający udział w szkoleniu,
- Segregator z kompletem katalogów,
- Płytę DVD z dokumentacją i program doborowy: lossnay Selection Tool.

Terminy szkoleń:
organizowane na zamówienie.

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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Szkolenie PRojekToWe

Przeznaczenie:
- osoby projektujące systemy ogrzewania i klimatyzacji

cel: 
zapoznanie z typoszeregami urządzeń Nabilaton, prezentacja dostępnego 
oprogramowania.

Treść:
- podział typoszeregu urządzeń Nabilaton
- dobór urządzeń wentylacyjnych z wykorzystaniem programu lossnay Selection Tool

literatura:
- materiały szkoleniowe
- katalogi
- dokumentacja projektowa
- oprogramowanie 

ogólny program szkolenia: 

10:00 – 11:15 podział typoszeregu urządzeń 
11:15 – 11:30 przerwa  
11:30 – 13:00 podział typoszeregu urządzeń cd.  
13:00 – 13:30 przerwa obiadowa 
13:30 – 14:45  dobór urządzeń cz. I 
14:45 – 15:00  przerwa
15:00 – 15:45  dobór urządzeń cz. II  
15:45               zakończenie szkolenia  

każdy uczestnik otrzymuje po szkoleniu:
- Dyplom imienno-firmowy uczestnictwa potwierdzający udział w szkoleniu.
- Segregator z kompletem katalogów.
- Płytę DVD z dokumentacją i program doborowy: lossnay Selection Tool.

Terminy szkoleń:
organizowane na zamówienie.

zgłoszenia:
na adres: szkolenia@nabilaton.pl
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PAźDzieRnik 2012
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA

liSToPAD 2012
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA
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lUTy 2013
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28

STyczeń 2013
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 14 25 26 27

28 29 30 31

SeRiA: m, 
mR. Slim, 

PomPy ciePłA 
– DiAGnoSTykA

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
– STeRoWAnie

Szkolenie 
SeRiA

loSSnAy i 
TheRmoScReenS 

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA

SeRiA: m, 
mR. Slim, 

PomPy ciePłA 
– DiAGnoSTykA

Szkolenie 
SeRiA

loSSnAy i 
TheRmoScReenS 

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA
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kWiecień 2013
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30

mARzec 2013
Poniedziałek Wtorek Środa CzWartek Piątek Sobota niedziela

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

SeRiA: m, 
mR. Slim, 

PomPy ciePłA 
– DiAGnoSTykA

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
– STeRoWAnie

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
- inSTAlAcjA

Szkolenie 
SeRiA

loSSnAy i 
TheRmoScReenS 

Szkolenie 
PomPy ciePłA 
– STeRoWAnie
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WARUnki

miejsce
Sala warsztatowa Mitsubishi electric wypo-
sażona w urządzenia całego typoszeregu, 
mieszcząca się w Warszawie przy ulicy Mary-
wilskiej 34, budynek I na terenie parku Radex 
(wjazd od ulicy Daniszewskiej).

Uczestnicy 
Grupy do 15 osób dla szkoleń z certyfikatem
Grupy do 10 osób dla szkoleń z dyplomem.
W trakcie szkolenia do dyspozycji 
uczestników są: bufet kawowy i obiad. 

każdy uczestnik otrzymuje:
Certyfikat lub dyplom imienno/firmowy z zakresu szkolenia, w którym uczestniczył.• 
Strój z logo Mitsubishi (rodzaj uzależniony od tematyki szkolenia)• 
Dokumentację techniczną.• 

odpłatność 

Szkolenia Techniczne koszt za 1 uczestnika
Szkolenie Techniczne Pompy Ciepła - Instalacja 250 PlN (kwota brutto)
Szkolenie techniczne z serii lossnay i Thermoscreens 250 PlN (kwota brutto)
Szkolenie Techniczne Pompy Ciepła – Sterowanie 250 PlN (kwota brutto)
Szkolenie techniczne z serii: M, Mr. Slim, Pompy Ciepła – Diagnostyka 250 PlN (kwota brutto)

W przypadku rezerwacji miejsca dla uczestników zaproszonych bezpłatnie     
i ich nieprzybycia lub braku odwołania ich przybycia na 7 dni roboczych przed 
szkoleniem, firma zymetric wystawi fakturę w wysokości równowartości 
odpłatności za szkolenie każdego zgłoszonego uczestnika.

Szkolenia handlowe* bezpłatne

Szkolenia Projektowe* bezpłatne
*organizowane na zamówienie.

Dojazd na miejsce szkolenia i zakwaterowanie każdy uczestnik zapewnia sobie we własnym 
zakresie.

zgłoszenia uczestnictwa
Formularz zgłoszenia uczestnictwa dostępny pod adresem:
szkolenia@nabilaton.pl



Ogólne Warunki 
Uczestnictwa w szkoleniach  

zYmetric Sp. z o.o.  

§.1 Organizujący szkolenia

Szkolenia organizuje ZYMETRIC Sp. z o. o. Generalny Dystrybutor urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric 
w Polsce 03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34; tel. (+48 22) 814 06 87, fax. (+48 22) 614 13 9l KRS: 0000276324; 
NIP: 5242599836; REGON: 140875543; kapitał zakładowy: 250 000 PLN. Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.

§.2 Szkolenia

ZYMETRIC Sp. z o.o. organizuje szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo opisanych w ofercie szkoleń dostępnych 
na stronie internetowej: www.zymetric.pl.

§.3 Zgłoszenie uczestnictwa

Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu należy przesłać do ZYMETRIC Sp. z o.o., ul. Marywilska 34, 03-228 Warszawa ko-
rzystając z formularza umieszczonego na stronie www.zymetric.pl. Zgłoszenia przyjmujemy najpóźniej do 14 dni robo-
czych przed rozpoczęciem szkolenia (liczy się data wpływu zgłoszenia do ZYMETRIC Sp. z o. o. Po upływie tego terminu 
zgłoszenie uczestnictwa jest dopuszczalne na podstawie uprzedniego telefonicznego uzgodnienia z ZYMETRIC Sp. z o.o. 
oraz przesłania wypełnionego formularza zgłoszenia. O terminie szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń.

§.4 Rezygnacja z uczestnictwa - odstąpienie od umowy przez Zamawiającego

Rezygnację z uczestnictwa w szkoleniu należy zgłosić w ZYMETRIC Sp. z o.o. mailowo lub faksem. W przypadku rezygna-
cji z uczestnictwa w terminie do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia (liczy się data wpływu oświadczenia 
o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej do ZYMETRIC Sp. z o. o Zamawiającemu przysługuje zwrot uiszczonej za-
liczki w całości. W przypadku otrzymania przez ZYMETRIC Sp. z o.o. oświadczenia o rezygnacji ze szkolenia w terminie 
krótszym niż 7 dni roboczych licząc od daty rozpoczęcia szkolenia, nie później jednak niż na 3 dni robocze przed datą 
rozpoczęcia szkolenia, Zamawiającemu przysługuje zwrot zaliczki pomniejszonej o faktyczne koszty poniesione przez 
ZYMETRIC Sp. z o.o. w związku z organizacją szkolenia. Zamawiający wyraża zgodę na to, że w przypadku rezygnacji ze 
szkolenia przez Zamawiającego później niż na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia szkolenia, lub nie wzięcia udziału w 
szkoleniu, ZYMETRIC Sp. z o.o. zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – ceny za szkolenie.

§.5 Zmiany terminu szkolenia

W przypadku odwołania szkolenia przez ZYMETRIC Sp. z o.o. według wyboru Zamawiającego, ZYMETRIC Sp. z o.o. zwró-
ci wpłaconą kwotę w całości lub przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie. ZYMETRIC Sp. z o. 
o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen i programu szkolenia o czym poinformuje Zamawiającego przynajmniej na 3 dni 
przed terminem szkolenia. Zamawiający w takim wypadku może zrezygnować ze szkolenia uzyskując zwrot wpłaconej 
zaliczki bez obowiązku pokrycia kosztów szkolenia. Zgłaszający ma prawo zmieniać osoby delegowane na szkolenie do 
chwili jego rozpoczęcia.  

§.6 Ceny szkoleń i warunki płatności

Ceny szkoleń obejmują: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat, koszt posiłków (przerwy na 
kawę, lunch). Nie obejmują kosztów zakwaterowania. Ceny szkoleń podane są w złotych polskich. Zamawiający, w 
związku z przystąpieniem przez ZYMETRIC Sp. z o.o. do świadczenia usług w terminie do 14 dni od zawarcia umowy, a 
najpóźniej do 7 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia uiszcza opłatę na poczet szkolenia w wysokości 100% 
ceny szkolenia. Brak zapłaty zaliczki w wymaganym terminie stanowi domniemaną rezygnację ze szkolenia i upoważnia 
ZYMETRIC Sp. z o.o. do nieświadczenia usług dla Zamawiającego. W przypadku rezerwacji miejsca dla uczestników za-
proszonych bezpłatnie i ich nieprzybycia lub braku odwołania ich przybycia na 7 dni roboczych przed szkoleniem, firma 
Zymetric wystawi fakturę w wysokości równowartości odpłatności za szkolenie każdego zgłoszonego uczestnika. 

§.7 Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 
roku poz. 833.) ZYMETRIC Sp. z o.o. nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użyt-
kowników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Zamawiającego (imię i nazwisko, adres, numer 
telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje w najwyższym stopniu poufne i służą tylko i wyłącznie do 
celów komunikacji pomiędzy Zamawiającym a ZYMETRIC Sp. z o.o.

§.8 Reklamacje

Zamawiający może składać reklamacje dotyczące szkoleń w formie pisemnej do ZYMETRIC Sp. z o.o. najpóźniej w ter-
minie 30 dni od daty zakończenia szkolenia.

ZYMETRIC Sp. z o.o. Generalny Dystrybutor urządzeń klimatyzacyjnych Mitsubishi Electric w Polsce 
03-228 Warszawa, ul. Marywilska 34; tel. (+48 22) 814 06 87, fax. (+48 22) 614 13 98 

www.zymetric.pl, zymetric@zymetric.pl 
KRS: 0000276324; NIP: 5242599836; REGON: 140875543; kapitał zakładowy: 250 000 PLN 
Firma zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie
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Notatki 
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Notatki 
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