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Oktatási program 2018

2018. március – december

Kivitelező partnerek
és iskolák részére

Bosch Termotechnika Oktató Központ

2016. március 23-án ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Robert Bosch Kft. Gyöm-
rői úti telephelyén a Termotechnika üzletág új oktatóközpontja. Az oktatóközpont célja, hogy 
évi 1500 főt – beleértve a jelen és a jövő szakembereit, tehát a diákokat is – ismertessen meg 
a fűtéstechnika legkorszerűbb technológiáival és termékeivel.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy mostantól felajánlhatjuk a Bosch legmodernebb fűtéstech-
nológiájának megismerését, a képzéseket, valamint a gyakorlattal és sok éves tapasztalattal 
teljessé tett elméleti anyagok átadását. Nem utolsó sorban ezzel az oktatóközponttal is hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy azok szakemberek és a diákok, akik a következő évtizedek szakembe-
rei lesznek, európai színvonalú képzettséget szerezzenek.” – mondta el köszöntőjében Javier 
González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

A fűtési rendszerek kialakítása és karbantartása egyre komplexebb feladat, mivel meg kell 
felelnie a jelen technológiai, biztonsági és energiahatékonysági elvárásainak. Ahhoz hogy a 
Bosch helyt tudjon állni ebben a versenyben, nem csak a termékek, de a szakemberek kivá-
lósága is szükségeltetik. Az új oktatóközpont ebben nyújt segítséget a magyar fűtéstechnikai 
piacon.

Az oktató központot kondenzációs készülékekkel is felszereltük, azzal a céllal, hogy a Bosch ki-
vitelező partnerei a lehető legújabb készülékparkon tanulják meg a márkasajátosságait. A gáz-
készülékek mellett a megújuló időjáráskövető szabályozócsalád is kipróbálható. Az oktatási 
anyag részeként lehetőség nyílik a legmodernebb okosszabályozók kipróbálására és haszná-
latára is. A Bosch kínálatában a megújuló energiák is fontos szerepet játszanak így egy működő 
szolár rendszer bemutatása mellett fael- gázosító kazánok és hőszivattyúk is részét képezik a 
részletesebb tréninganyagnak.
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Oktatások kivitelező partnerek számára

Kivitelezői oktatás I.

Témakörök, készülékek:
Kondenzációs technika és belépő szintű kondenzációs készülékek

▶ Bosch Condens 2300W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 2500W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 5000 WT beépített tárolós kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 2000F/3000F kondenzációs állókazán
▶ Égéstermék elvezetés, tanúsítványok
▶ Alap hidraulikák és szabályozás
▶ Bosch CT100 érintő képernyős szabályozó
▶ Easy Control Adapter távszabályozó rendszer
▶ Bosch NSC szabályozó család és zónaszabályozás

Készülékcsaládok bemutatása és összehasonlítása, készülékek beépítésének követelményei, 
cserepiaci alkalmazhatóság feltételei. Készülékek csatlakoztatásának bemutatása a különbö-
ző rendszerekhez, valamint a gyakori hibák elemzése. Alapvető szabályozási feladatok bemu-
tatása.

Gyakorlat: A gyakorlati rész célja a készülékek felépítésének bemutatása, kezelésük készség 
szintű elsajátítása, az alapvető működési hibák felderítése.

A tanfolyam ideje: 9–15 h

Regisztráció az alábbi linken: 
www.bosch-climate.hu/szakembereknek/oktatások/regisztrácio 
vagy 
E-mailben:  
Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

Oktatások kivitelező partnerek számára

Kivitelezői oktatás II.

Témakörök, készülékek:
Kondenzációs készülékek és szabályozástechnika

▶ Bosch Condens 3000W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 7000W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 7000 WT beépített rétegtárolós kondenzációs kazán
▶ Bosch Condens 5000 FM beépített rétegtárolós kondenzációs kazán
▶ Bosch Condens 9000i beépített rétegtárolós kondenzációs kazán
▶ Bosch NSC és CT200 szabályozócsalád
▶ Easy Control Adapter távszabályozó rendszer

Készülékcsaládok bemutatása, készülékek beépítésének követelményei, készülékek csatla-
koztatásának bemutatása a különböző rendszerekhez, valamint a gyakori hibák elemzése. Az 
ajánlott hidraulikákat készülékekkel és komplex, több körös szabályozással együtt tárgyaljuk.

Gyakorlat: A gyakorlati rész célja a készülékek felépítésének bemutatása, kezelésük készség 
szintű elsajátítása, az alapvető működési hibák felderítése. Bosch NSC szabályozás felépítése 
vegyes fűtési rendszerre.

A tanfolyam ideje: 9–15 h

Regisztráció az alábbi linken: 
www.bosch-climate.hu/szakembereknek/oktatások/regisztrácio 
vagy 
E-mailben: Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com 

Oktatások intézmények számára

Suli

Témakörök, készülékek:
Alap készülékek és belépőszintű kondenzációs technika

▶ Bosch Condens 2300W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 2500W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 5000 WT beépített tárolós kondenzációs falikazán
▶ Égéstermék elvezetés, tanúsítványok
▶ Szabályozástechnikai alapok és időjáráskövető készülékvezérlés
▶Bosch Condens 3000W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 7000W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 2000F/3000F kondenzációs állókazán
▶ Bosch CT 100, 200 „okos szabályzók”, NSC szabályozócsalád
▶ Típushidraulikák és szabályozások
▶ Műszeres füstgáz- és vízminőség elemzés

Kondenzációs technika ismertetése és a készülékek bemutatása. A készülékek beépítési köve-
telményei, csatlakoztatásuk áttekintése a különböző rendszerekhez, a legygyakoribb kivitele-
zési hibák elemzése. Alapvető szabályozási feladatok bemutatása.

Gyakorlat: A gyakorlati rész célja a készülékek felépítésének bemutatása, kezelésük készség 
szintű elsajátítása, az alapvető működési hibák felderítése. Műszeres készülékbeállítás, füstgá-
zelemzés és vízanalízis.

A tanfolyam ideje: 9–15 h

Regisztráció az alábbi linken: 
www.bosch-climate.hu/szakembereknek/oktatások/regisztrácio 
vagy 
E-mailben: Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál. Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál. Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál.
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Oktatások kivitelező partnerek számára

Kivitelezői oktatás II.

Témakörök, készülékek:
Kondenzációs készülékek és szabályozástechnika

▶ Bosch Condens 3000W kondenzációs falikazán
▶ Bosch Condens 7000W kondenzációs falikazán
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Oktatások kivitelező partnerek számára

Kivitelezői oktatás II.

Témakörök, készülékek:
Kondenzációs készülékek és szabályozástechnika

▶ Bosch Condens 3000W kondenzációs falikazán
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▶ Bosch Condens 7000 WT beépített rétegtárolós kondenzációs kazán
▶ Bosch Condens 5000 FM beépített rétegtárolós kondenzációs kazán
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Oktatások intézmények számára

Suli
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Kondenzációs technika ismertetése és a készülékek bemutatása. A készülékek beépítési köve-
telményei, csatlakoztatásuk áttekintése a különböző rendszerekhez, a legygyakoribb kivitele-
zési hibák elemzése. Alapvető szabályozási feladatok bemutatása.

Gyakorlat: A gyakorlati rész célja a készülékek felépítésének bemutatása, kezelésük készség 
szintű elsajátítása, az alapvető működési hibák felderítése. Műszeres készülékbeállítás, füstgá-
zelemzés és vízanalízis.

A tanfolyam ideje: 9–15 h

Regisztráció az alábbi linken: 
www.bosch-climate.hu/szakembereknek/oktatások/regisztrácio 
vagy 
E-mailben: Bosch-Termotechnika@hu.bosch.com

Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál. Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál. Az oktatások időpontjait megtalálja a honlapon, a regisztrációs fül alatt vagy érdeklődjön területileg illetékes kollégájánál.
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Robert Bosch Kft.
H-1103 Budapest
Gyömrői út 104.
Telefon: +36 1 431 3909
Fax: +36 1 431 3827
www.bosch-climate.hu
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Oktató bejárat

Vaspálya utca

Tégla épület

Oktatási program 2018

2018. március – december

Kivitelező partnerek
és iskolák részére

Bosch Termotechnika Oktató Központ

2016. március 23-án ünnepélyes keretek között megnyitotta kapuit a Robert Bosch Kft. Gyöm-
rői úti telephelyén a Termotechnika üzletág új oktatóközpontja. Az oktatóközpont célja, hogy 
évi 1500 főt – beleértve a jelen és a jövő szakembereit, tehát a diákokat is – ismertessen meg 
a fűtéstechnika legkorszerűbb technológiáival és termékeivel.

„Nagy örömünkre szolgál, hogy mostantól felajánlhatjuk a Bosch legmodernebb fűtéstech-
nológiájának megismerését, a képzéseket, valamint a gyakorlattal és sok éves tapasztalattal 
teljessé tett elméleti anyagok átadását. Nem utolsó sorban ezzel az oktatóközponttal is hoz-
zájárulunk ahhoz, hogy azok szakemberek és a diákok, akik a következő évtizedek szakembe-
rei lesznek, európai színvonalú képzettséget szerezzenek.” – mondta el köszöntőjében Javier 
González Pareja, a magyarországi Bosch csoport vezetője.

A fűtési rendszerek kialakítása és karbantartása egyre komplexebb feladat, mivel meg kell 
felelnie a jelen technológiai, biztonsági és energiahatékonysági elvárásainak. Ahhoz hogy a 
Bosch helyt tudjon állni ebben a versenyben, nem csak a termékek, de a szakemberek kivá-
lósága is szükségeltetik. Az új oktatóközpont ebben nyújt segítséget a magyar fűtéstechnikai 
piacon.

Az oktató központot kondenzációs készülékekkel is felszereltük, azzal a céllal, hogy a Bosch ki-
vitelező partnerei a lehető legújabb készülékparkon tanulják meg a márkasajátosságait. A gáz-
készülékek mellett a megújuló időjáráskövető szabályozócsalád is kipróbálható. Az oktatási 
anyag részeként lehetőség nyílik a legmodernebb okosszabályozók kipróbálására és haszná-
latára is. A Bosch kínálatában a megújuló energiák is fontos szerepet játszanak így egy működő 
szolár rendszer bemutatása mellett fael- gázosító kazánok és hőszivattyúk is részét képezik a 
részletesebb tréninganyagnak.
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