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Školenia pracovníkov plynových zariadení. 
na regulátory tlaku plynu.  

 
 
Školenia pravidelne prebiehajú v školiacich priestoroch v areáli prevádzky Hutira Slovakia  v Handlovej. 
Školiaca miestnosť je vybavená funkčnými vzorkami regulátorov, bezpečnostných uzáverom a poistných 
ventilov. Nájdete tu ucelenú radu najpoužívanejších regulátorov od domových, cez priemyselné, až po 
regulátory pre distribúciu plynu používaných plynárenskými spoločnosťami. 
 
Na regulačných zariadeniach a staniciach je možnosť ukážky a precvičenia uvedenia regulátorov do 
prevádzky a nastavovanie požadovaných hodnôt tlakov. 
 
 
1.skupina: Obsluha a montáž NTL,STL, regulátorov tlaku plynu.   Cena: 25,- / osoba 
 
2. skupina: Obsluha a montáž NTL,STL,VTL, regulátorov tlaku plynu  Cena: 35,- / osoba 
 
3.skupina: Obsluha a opravy NTL, STL, regulátorov tlaku plynu.   Cena: 55,- / osoba 
 
4.skupina:  Obsluha a opravy NTL,STL,VTL, regulátorov tlaku plynu.  Cena: 100,- / osoba 
 
5.skupina: Projektanti          Cena: zadarmo 
 
 
Termíny: skupina 1,2    28.3 2014  30.5 2014 
               skupina  3,4   25.4 2014   27.6 2014 
 
 
V prípade väčšieho záujmu (z jednej organizácii) je možné termín a cenu  dohodnúť individuálne    
 
V prípade malého záujmu termín rušíme. O čom budeme prihláseného zákazníka minimálne 3 dni vopred 
informovať.  
 
Kapacita: skupina 1,2 a 5 max: 15 osôb 
                skupina 3,4  max: 8 osôb  
 
Začiatok :  9.00 hod 
Trvanie  školenia 2-6 hod  podľa skupiny  
Možnosť ubytovania v našich priestoroch 
 
Platnosť školenia sa vydáva na dva roky. 
Cena za predĺženie platnosti sa bude pohybovať od 0 – 100 % z ceny podľa danej skupiny. 
Cenu určíme podľa predošlej spolupráce a spokojnosti zákazníka. 
Ceny sú uvedené bez DPH    
 
Typy regulátorov: TARTARINI R/25 R/7..., B/249, A/149, MBN, FL-MFL, CRONOS,+ piloty  
         FRAMCEL   B, REGAL2,3,   
     FISHER       CSB, 627, 
 
 Bezpečnostné uzávery:  OS/66, VSX2,VSX4, OS2,OSE 
 Poistné ventily:               V/50,V/60,V/20-2, VFL,    


