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praktycznych umiejętności przez instalatorów. 
– Nasze Centrum Szkoleniowe to obecnie jedno  
z najlepiej wyposażonych miejsc, gdzie instalatorzy 
mogą regularnie się doszkalać. Wybór lokalizacji 
również nie jest przypadkowy. Chcieliśmy ułatwić 
dojazd osobom ze wschodniej części Polski, dla-
tego zdecydowaliśmy się na Grodzisk Mazowiec-
ki, który jest świetnie skomunikowany. Cały ośro-
dek został starannie zaprojektowany od posadzki, 
aż po sufit. Sam osobiście nadzorowałem wszyst-
kie prace. Nasze szkolenia cieszą się ogromnym 
zainteresowaniem. Dbamy o to, aby osoby, które 
kończą kurs były w pełni przygotowane do pracy 
w terenie. - mówił Maciej Syropolski, menedżer 
nowego ośrodka. 

NowoczesNe wyposażeNie 
w jedNym miejscu

Ośrodek Szkoleniowy posiada 33 kotły gazowe 
o mocy od 24 do 160 kw oraz kominy spełnia-
jące najnowsze wymogi unijne. Szkolenia obej-
mują technikę domową, w której zakres wcho-

dzą urządzenia: MCR3, MCR Home, DuoTec, MCA 
15-35, Modulens AGC, Kaliko TwH, Kaliko Es-
sentiel, Kaliko SPLIT oraz kotły AMC 15-39 kw.  
Uczestnicy zdobywają również wiedzę z zakresu 
działania układów, termodynamicznych, w tym  
z zasad działania pomp ciepła: GSHP, Alezio Evo-
lution AwHP, Alezio Evolution AwHP V200, HPI 
Evolution oraz Kaliko TwH, Kaliko TwH.EV, Kali-
ko essentiel oraz Kaliko SPLIT. 

wiedza w praktyce

Sala ta to jeden z najnowocześniejszych obiektów 
z rozwiązaniami dla techniki grzewczej. w szkole-
niu może brać udział maksymalnie 12 instalato-
rów, dzięki temu każdy z nich jest w stanie w pełni 
poznać zasady instalacji i konserwacji urządzeń. 
Podczas warsztatów omawiane są Systemy Kart 
Gwarancyjnych wraz z funkcjonalnością, budo-
wą i działaniem urządzeń. Instalatorzy uczą się 
również procedury Pierwszego Uruchomienia, 
regulacji, ustawiania parametrów, schematów 
hydraulicznych oraz przeglądów.

Uroczyste otwarcie nowego ośrodka, w którym 
wziął udział Giovanni Pilichi, dyrektor Dywizji In-
ternational należącej do BDR Thermea odbyło się 
18 września. Nowoczesne Centrum Szkoleniowe 

De Dietrich pozwala na 
prowadzenie warszta-
tów z nieodnawialnych 
i odnawialnych źródeł 
energii w ośrodku wy-
posażonym w urządze-
nia najnowszej techno-
logii, które na co dzień 
dostępne są w ofercie 
De Dietrich. Przestrzeń 
została podzielona na 
dwie części. Pierw-
sza, w której znajduje 

się nowoczesna tablica multimedialna, prze-
znaczona jest do celów wykładowych. Nato-
miast druga posiada zainstalowane urządzenia 
grzewcze i chłodnicze, które służą zdobywaniu 

w trosce o bezpieczeństwo i komfort pracy instalatorów marka 
De Dietrich regularnie organizuje szkolenia, które łączą w sobie 
teorię z umiejętnościami praktycznymi. Chętnych przybywa, więc 
nadszedł czas, by stworzyć drugi ośrodek, tym razem w centralnej 
części Polski w Grodzisku Mazowieckim. 

De Dietrich otwiera w GroDzisku MazowieckiM 
nowoczesne centruM szkoleniowe Dla instalatorów
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