Katalog školení
Bosch Junkers 2022
www.bosch-vytapeni.cz
Nové vydání katalogu platné od 1. 1. 2022

PRODUKTOVÁ
NOVINKA
2022

Kondenzační kotle do 50kW,
Condens 5300/5700i WT
Condens 5300i WM
Cíl školení:

Cílová skupina:

▶ Školení zaměřené na novinky 2022:		
- Condens 5700i WT, Condens 5300i WT,
- Condens 5300i WM

▶ Pro stávající servisní techniky
plynových zařízení

Obsah školení:
▶ Představení nástěnných kondenzačních
▶
▶
▶
▶
▶
▶
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kotlů s integrovaným zásobníkem
GC 5700i WT, GC 5300i WT
Představení stacionárních kondenzačních
kotlů s integrovaným zásobníkem
Condens 5300i WM
Popis produktů včetně stavebních skupin
a periferních zařízení (regulace, systémy
odvodu spalin, připojovací sady)
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
Přestavba na jiný druh plynu
Praktická ukázka uvedení do provozu,
ročního servisu, diagnostika			
a odstraňování poruch

Délka školení:
▶ 1denní
Místo školení:
▶ Školicí středisko Junkers Bosch,
Modřanská 96a
Praha 4 – Hodkovičky
Poplatek za školení:
▶ 1 000,- Kč bez DPH

Úvod do tepelných čerpadel
Cíl školení:
▶ Úvod do technologie tepelných čerpadel typu vzduch/
voda ve splitovém (Compress 3000 AWS) a kompaktním
(Compress 7000i AW) provedení.

Obsah školení:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Představení tepelných čerpadel
Práce a nastavení regulace
Příslušenství
Elektrické a hydraulické zapojení
Uvedení do provozu
Servis a opravy
Praktická práce s jednotkami

Cílová skupina:
Pro nové pracovníky servisních firem, nové
servisní firmy
Délka školení:
2denní
Místo školení:
Průmyslová 372/1, Praha 10 - Štěrboholy

Poplatek za školení:
1 900,- Kč bez DPH

Tepelná čerpadla
Compress 3000 AWS
Cíl školení:
▶ Školení tepelných čerpadel vzduch/voda, splitové
provedení

Obsah školení:
▶
▶
▶
▶

Představení modelů tepelných čerpadel
Doporučené hydraulické zapojení
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu vč. protokolu o uvedení
do provozu
▶ Údržba
▶ Požadavky na úpravu topné vody, způsoby měření kvality
topné vody, vedení provozního deníku jakosti
topné vody dle VDI 2035-2
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu vč. nastavení
regulačního přístroje
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Cílová skupina:
Pro pracovníky servisních firem, servisní
firmy
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Průmyslová 372/1, Praha 10 - Štěrboholy

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Tepelná čerpadla
Compress 7400/7000/6000i AW
Cíl školení:

Cílová skupina:

▶ Školení tepelných čerpadel vzduch/voda,
kompaktní provedení (monoblok)

▶ Pro pracovníky servisních firem,
servisní firmy

Obsah školení:

Délka školení:

▶
▶
▶
▶

▶ 1denní

Představení modelů tepelných čerpadel
Doporučené hydraulické zapojení
Montážní pokyny
Postup uvedení do provozu
vč. Protokolu o uvedení do provozu
▶ Údržba
▶ Požadavky na úpravu kvality topné vody,
vedení provozního deníku jakosti topné
vody dle VDI 2035-2
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu,
ročního servisu, hledaní a odstraňování
poruch
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Místo školení:
▶ Průmyslová 372/1,
Praha 10 - Štěrboholy
Poplatek za školení:
▶ 1 000,- Kč bez DPH

Základní školení plynových
kotlů Junkers Bosch
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na aktuální sortiment nástěnných
plynových kotlů do 50kW

Obsah školení:
▶ Představení aktuálně prodávaného sortimentu
kondenzačních a nekondenzačních plynových kotlů ze
současné nabídky
▶ Představení sortimentu kotlů, které již nejsou v prodeji, ale
často se vyskytují u spotřebitelů.
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TUV, systémy odvodu spalin,
připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch

Cílová skupina:
Pro nové pracovníky servisních firem
a nové servisní firmy
Délka školení:
4denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
3 500,- Kč bez DPH

Kondenzační kotel do 50 kW,
Condens 9000i W
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na kotel nejvyšší třídy sortimentu Bosch

Obsah školení:
▶ Představení nástěnného kotle Condes 9000i W a modulu
Condens 9000i WM
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (regulace, připojení zásobníku TUV, systémy
odvodu spalin, připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch

|5

Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky
Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle do 50 kW,
Condens 2300i W
Cíl školení:
▶ kondenzační kotel Condens 2300i W

Obsah školení:
▶ Představení nástěnného kotle Condens 2300i W
▶ Popis produktu vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV, systémy odvodu spalin,
připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňování poruch

Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky
Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle do 50 kW,
Condens 8300/8700i W
Cíl školení:
▶ kondenzační kotel Condens 8300/8700i W

Obsah školení:
▶ Představení nástěnného kotle Condens 8300/8700i W
▶ Popis produktu vč. stavebních skupin
a periferních zařízení (regulace, připojení zásobníku TV,
systémy odvodu spalin, připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňování poruch
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Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Závěsné kotle Ceraclass,
Cerastar, plynové průtokové
ohřívače
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na sortiment nekondenzačních kotlů

Obsah školení:
▶ Představení kotlů Ceraclass, Cerastar a plynových
průtokových ohřívačů
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV, systémy odvodu spalin,
připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch

Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky
Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle do 50 kW,
CerapurCompact, Suprapur
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na základní řadu nástěnných
kondenzačních kotlů a stacionárního kotle

Obsah školení:
▶ Představení základní řady CerapurCompact a
stacionárního kotle Suprapur
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch
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Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle do 50 kW,
CerapurComfort, Smart,
ACU+Cerapur Moduly
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na kondenzační kotle a stacionární
kondenzační moduly

Obsah školení:
▶ Představení základních řad kotlů s řídící jednotkou BH3,
BH4 s výměníkem WB5, WB6
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV, systémy odvodu
spalin, připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch

Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Kondenzační kotle nad 50 kW,
CerapurMaxx
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na základní řadu nástěnných
kondenzačních kotlů nad 50 kW

Obsah školení:
▶ Představení základní řady CerapurMaxx ZBR70-3,
ZBR100-3
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních
zařízení (regulace, připojení zásobníku TV, systémy
odvodu spalin, připojovací sady)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch
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Cílová skupina:
Pro stávající servisní techniky plynových
zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Plynové průtokové ohřívače vody Bosch
Hydro 4100/4300
Cíl školení:

Cílová skupina:

▶ Školení zaměřené na sortiment plynových
průtokových ohřívačů vody Bosch

▶ Pro stávající servisní techniky
plynových zařízení

Obsah školení:

Délka školení:

▶ Představení plynových průtokových
ohřívačů Hydro 4100 a Hydro 4300
▶ Popis produktů
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Přestavba na jiný druh plynu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu,
ročního servisu, diagnostika
a odstraňování poruch

▶ 1denní
Místo školení:
▶ Školicí středisko Junkers Bosch,
Modřanská 96a,
Praha 4 – Hodkovičky
Poplatek za školení:
▶ 1 000,- Kč bez DPH
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Elektroprogram – TronicHeat
3000/3500, Tronic 5000 H,
Compres 4000, elektrické
ohřívače vody Tronic
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na elektroprogram Bosch

Obsah školení:
▶ Představení sortimentu elektrokotlů TronicHeat
3000/3500, Tronic 5000, elektrických ohřívačů
Tronic 2000T, 6000T, 8000T, tepelného čerpadla
Compres 4000/5000
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Praktická ukázka uvedení do provozu, ročního servisu,
diagnostika a odstraňováni poruch

Cílová skupina:
Pro stávající a nové servisní techniky
elektrických zařízení
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Solární systémy
Cíl školení:
▶ Školení zaměřené na solární systémy s plochými
a vakuovými kolektory

Obsah školení:
▶ Představení aktuálně prodávaného sortimentu pro solární
systémy s kolektory FKC-2S, VK120-2
▶ Popis produktů vč. stavebních skupin a periferních zařízení
(regulace, připojení zásobníku TV)
▶ Montážní pokyny
▶ Postup uvedení do provozu
▶ Ukázka uvedení do provozu, ročního servisu, diagnostika
a odstraňováni poruch

Cílová skupina:
Pro stávající techniky solárních systémů
Délka školení:
1denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky
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Poplatek za školení:
1 000,- Kč bez DPH

Školení TIČR
Cíl školení:
▶ Získání, prodloužení nebo obnovení „Osvědčení
k činnosti: montáže a opravy vyhrazených plynových
zařízení“

Obsah školení:
▶ Školení TIČR plyn
▶ Písemné a ústní zkoušky vedené zástupci TIČR
Cílová skupina:
Pro nové a stávající pracovníky servisních
firem
Délka školení:
2denní
Místo školení:
Školicí středisko Junkers Bosch
Modřanská 96a, Praha 4 – Hodkovičky

Poplatek za školení:
Na dotaz ve Školicím středisku
Junkers Bosch

Aplikace pro vyhledávání
náhradních dílů
EasyScan

▶
▶
▶
▶
▶

Vyhledání náhradních dílů podle názvu nebo objednacího čísla
Vyhledání spotřebiče podle typu nebo objednacího čísla
Skenování čárového kódu
Prohlížení katalogu náhradních dílů včetně rozpadů
Zobrazení informací o náhradních dílech
(např. cena, náhrada nebo fotografie)
▶ Seznam použití náhradních dílů
▶ Dokumentace

Ke stažení
Ke stažení
v
v

Google
Google
play play
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Ke stažení
Ke stažení
v
v

App store
App store

Školení pro servisní techniky značek
Bosch a Junkers
▶ Školení sortimentu výrobků je rozděleno do několika témat
▶ Pro nové servisní techniky je nezbytné nejprve absolvovat Základní školení, bližší

informace níže

Nutné doklady pro přihlášení:
▶ Platné „Osvědčení TIČR“ k činnosti: „montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení“
▶ Platné „Osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice“

Vyhl. 50/1978 Sb. §6 (nejméně)
▶ Živnostenský list/Výpis z Živnostenského rejstříku v oboru „montáž, opravy, revize a zkoušky
plynových zařízení“

Místa konání školení:
▶ Školicí středisko Junkers Bosch Modřanská 96a, 147 00 Praha 4 – Hodkovičky

Čas školení:
▶ Začátek v 9:00 hod
▶ Konec v 16:30 hod (orientačně)

V ceně školení je zahrnuto:
▶ Občerstvení
▶ Dokumentace v elektronické podobě

Počet účastníků na školení:
▶ Maximální počet 16 osob
▶ Minimální počet 5 osob
▶ Společnost Bosch Termotechnika s.r.o. si vyhrazuje právo na zrušení termínu školení, pokud se

přihlásí méně jak 5 osob

Přihlášení na školení:

▶ Prostřednictvím online přihlášky dostupné na https://skoleni.servis-plus.cz
▶ Z důvodu kapacity školícího střediska nebudou servisní technici, kteří se dostaví bez

předchozího řádného přihlášení, přijati na školení

▶ Aktuální termíny školení zjistíte snadno v naší online přihlášce nebo se na nás můžete obrátit

telefonicky na +420 244 462 625 či e-mailu skoleni@cz.bosch.com

Jakékoliv dotazy týkající se školení Junkers Bosch Vám rádi zodpovíme na telefonu
+420 244 462 625
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Přihláška na školení

Přihlaste se na školení prostřednictvím online přihlášky dostupné na
https://skoleni.servis-plus.cz
Potvrzení o zapsání na školení Vám bude zasláno e-mailem, účast na
školení bez potvrzení není z organizačních důvodů možná viz. Podmínky
školení dostupné na www.bosch-vytapeni.cz
V případě dotazů k nabídce či organizaci školení nás můžete kontaktovat
také na e-mailu: skoleni@cz.bosch.com, tel.: +420 244 462 625
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1/2022 - Změny vyhrazeny.

Bosch Termotechnika s.r.o.
Obchodní divize Bosch Junkers
Průmyslová 372/1
108 00 Praha 10 - Štěrboholy
Tel.: 840 111 190
E-mail: skoleni@cz.bosch.com
Internet: www.bosch-vytapeni.cz

