
LG otwiera w Katowicach czwartą Akademię Klimatyzacji w Polsce
Piątek, 12 Styczeń 2018 15:59

13 października przedstawiciele LG Electronics dokonali uroczystego otwarcia kolejnej
akademii klimatyzacji LG w Polsce. Po intensywnym okresie przygotowań, Akademia została ofi
- cjalnie otwarta wraz z nowym biurem regionalnym LG i będzie pełnić rolę specjalistycznego
centrum szkoleniowego w zakresie systemów klimatyzacji. 

  

      

  

  

Uroczystego przecięcia wstęgi inaugurującego działalność biura dokonali: Kyongho Kim – LGE
EU B2B President, Soonwook Kweon – LGE EU B2B Biz Leader, Jarosław Jóźwiak – LGE CE
Air Solution Sales Director Poland & Baltics, Jinsu Lee – LGE CE Business Unit Director,
Jinseob Song – Air Solution Sales Engineer, Piotr Pierzga – Prezes firmy Thermosilesia oraz
Arkadiusz Kulik – Dyrektor Handlowy Action Energy
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Katowicki oddział Akademii Klimatyzacji powstał przy ul. Sowińskiego 46 w budynku Millennium
Plaza i jest już czwartą placówką w Polsce, w której można zdobyć wiedzę o najnowszych
systemach klimatyzacji LG.

  

  

        

Akademia Klimatyzacji LG to międzynarodowy projekt, którego celem jest stałe podnoszenie kwalifikacji wśród specjalistów i profesjonalistów branży klimatyzacyjno – grzewczej poprzez organizację cyklicznych bezpłatnych szkoleń i spotkań. Aktualnie w Polsce, LG Electronics posiada 4 Akademie Klimatyzacji: w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni i nowo otwarta w Katowicach.

 Wszystkie ośrodki oferują w pełni wyposażone sale wykładowe oraz sale zajęć praktycznych, w których zainstalowane zostały: klimatyzatory serii ArtCool Smart Inverter, systemy Multi Split, systemy VRF - Multi V, pompy ciepła Therma V oraz moduły grzewcze Hydro Kit. Taki układ pozwala pozyskaną wiedzę na temat najnowszych trendów i rozwiązań technicznych w dziedzinie klimatyzacji i ogrzewania uzupełnić o zajęcia montażowo- serwisowe. Szkolenia są prowadzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów: dystrybutorów, handlowców, projektantów, instalatorów, serwisantów branży HVAC. Wszystkie szkolenia są bezpłatne, a zdobyte nowe kwalifikacje zawodowe potwierdzone są odpowiednimi certyfikatami. 

Tematyka prowadzonych szkoleń skupia się w szczególności na zagadnieniach: 
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    -   Klimatyzatory pokojowe, komercyjne Split i Multi Split (RAC, CAC i Multi); 
    -  Systemy VRF Multi V (opis systemów, zasada ich działania oraz poprawnego doboru, a także szkolenie z zakresu montażu i serwisu systemów Multi V); 
    -   Pompy ciepła AWHP THERMA V (powietrze-woda); 
    -   Program diagnostyczno – serwisowy LGMV; 
    -   Program doboru urządzeń LATS-HVAC oraz projektowania przy użyciu programu AutoCAD LATS-CAD.
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      Podobnie jak wcześniejsze Akademie LG, również w Katowicach szkoleniowa sala ekspozycjiwyposażona została w pracujące układy. Największy z nich system VRF HR – MULTI V 5 jestwykorzystany jako jedyne źródło chłodu i ciepła dla całej Akademii. Podłączone jednostkiklimatyzacyjne kasetonowe (4 i 2 stronne) zasilają pomieszczenia sali szkoleniowej oraz biura,jednostki naścienne typu ArtCool Gallery oraz nowa jednostka Standard – pomieszczeniekuchni i jadalni; jednostki stojące, kanałowe, podstropowe, kasetonowe i ścienny ArtCool Mirror– sale ekspozycji. Dodatkowo dla potrzeb kurtyny powietrza zasilanej ciepłą wodą zastosowanomoduł Hydro Kit.    Poza wspomnianym systemem, w strefi e urządzeń VRF zainstalowano agregat MULTI V Srównież z podłączoną instalacją – m.in. centralką ERV-DX oraz agregat MULTI V Water. Wstrefi e pomp ciepła – Therma V zamontowano układ symulujący produkcję C.W.U. orazogrzewania podłogowego z zainstalowaną pętlą wodną. Kolejne zainstalowane strefy urządzeńto odpowiednio systemy Multi Split oraz Multi Fdx z zainstalowanymi m.in. uniwersalnymijednostkami ściennymi ArtoCool Mirror, Deluxe czy Standard Plus; strefi e Split – Single zkomercyjną jednostką naścienną oraz strefi e ArtCool z zainstalowaną unikatową stylistyczniejednostką Stylist.    Wspomnieć należy także o specjalnie przygotowanej strefi e V-net, w której znajdziemysterowniki centralne: AC Manager 5, ACP, AC Smart, AC Ez Touch, AC Ez; bramki BMS:BACnet/Modbus, LonWorks; podzielnik energii PDI Premium oraz sterowniki indywidualne:Premium, RS3, RS2, hotelowe i proste.    LG Electronics od lat wiedzie prym w zakresie tworzenia innowacyjnych technologii i rozwiązań,przeznacza też znaczne nakłady na inwestycje w badania i rozwój. Działające do tej pory 3akademie cieszyły się dużym zainteresowaniem profesjonalistów branży HVAC. Otwarciekolejnego obiektu promującego wiedzę o najlepszych systemach klimatyzacyjnych przyczyni siędo jeszcze szerszego upowszechnienia najlepszych praktyk i pozwoli nam dzielić się fachowąwiedzą oraz doświadczeniem unikalnym w skali rynku – stwierdził szef Działu TechnicznegoLGE Damian Tomkiewicz.    
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