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Ref. 0207

C.26/18

XERRADA CONMASA – EUROFRED
MONOGRÀFIC GAS FLUORAT RR-32
Benvolguts associats,
Ens posem en contacte amb vosaltres per informar-vos
informar vos que gràcies al acord de col·laboració signat amb
l’empresa CONMASA,, hem acordat la realització d’una xerrada:
xerrada Monogràfic Gas Fluorat R-32,
R
xerrada que anirà a
càrrec de l’empresa EUROFRED.
Curs específic basat en les característiques i la normativa que regeix l'ús de gasos fluorats,
fluora específicament el R32.
S'explicaran detingudament les diferents condicions, situacions i característiques que estan previstes en la normativa
actual i en l'esborrany del nou RSIF que ha estat recentment publicat.
Part teòrica:
- Introducció a algunes característiques dels gasos fluorats
- Propietats del gas R-32
- Prevenció i seguretat en la manipulació del R-32
R
- Situació legal actual
- Esborrany del futur RSIF
- Catàleg Eurofred de productes R-32
32
Objectius:
Transmetre als alumnes tots els coneixements bàsics referents a la manipulació de gasos fluorats
fluora i resum de la situació
legal actual i la prevista. Així mateix, breu visió dels productes Eurofred basats en el gas R-32.
R
La xerrada es realitzarà el dimecres dia 11
1 de juliol a les 18’00 hores, a l’aula de l’Associació al carrer Sant
Sa Pere
56-58,
58, entl. de Calella, i tindrà una durada aproximada de 2 hores
D’estar interessats a assistir-hi
hi us preguem ens retorneu la butlleta d’inscripció
d’inscripció degudament complimentada a
l’Associació, bé personalment, bé per fax al 93.766.40.14 o per correu electrònic a info@aemam.org.
info@aemam.org
Les places són limitades i es farà l’ inscripció per rigorós ordre d’arribada.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XERRADA CONMASA – EUROFRED: GAS FLUORAT R-32
R
EMPRESA: ________________________________________________________________________________
________________________________________________________
______________________
E-MAIL:
MAIL: ________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
POBLACIÓ: _________________________________________
_______________________________
TELÈFON: ________________________________
________________
NOM DELS ASSISTENTS_______________________________________________________________________
ASSISTENTS_______________________
___________________________
Col·laboradors:

Jornada formació - GREMI INSTAL·LADORS CALELLA - AEMAM
GRUP

Associació d´empresaris Metal.lurgics de l´alt Maresme
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Dimecres 11 de juliol
MONOGRÀFIC INSTAL·LACIONS R-32

QUÈ ?

Curs normatiu sobre instal·lacions

11
juliol

18:00 Curs específic basat en les característiques i la normativa que
regeix l'ús de gasos fluorats, específicament el R32.

S'explicaran detingudament les diferents condicions, situacions i
característiques que estan previstes en la
normativa actual i en l'esborrany del nou RSIF que ha estat recentment
publicat.

de 18:00 a 20:00 h.
Introducció a algunes característiques dels gasos fluorats
Propietats del gas R-32
Prevenció i seguretat en la manipulació de l'R-32
Situació legal actual
Esborrany del futur RSIF
Catàleg Eurofred de productes R-32

Formació

ON ?

molt exclusiva
professionals
Carrer de Sant Pere, 56
08370 Calella, Barcelona
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