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Praktijktrainingen
Ferroli Nederland

Welkom
bij Ferroli Nederland
Ferroli Nederland is een verkoop- en serviceorganisatie van een wijde range aan energiebesparende binnenklimaatconcepten voor een gezond woon-en werkklimaat. Wij leveren installatietechnische producten en diensten aan alle niveaus in de bedrijfskolom.
Onze taak is om klanten optimaal te begeleiden bij het samenstellen van technische installaties,
bestaande uit o.a.: CV-ketels, warmtepompen, zonlichtsystemen, balansventilatie en stadsverwarming.
Deze productlijn stelt ons in staat om onze visie te verwezenlijken. Ons uitgangspunt is om duurzame klimaatconcepten te ontwikkelen voor de projectmatige markt op basis van traditionele en
natuurlijke energiebronnen zoals water, lucht en zon. Door verder in het voortraject gericht advies
te geven over de optimale technische installatie, kan tijdens de bouw of renovatie veel tijd en geld
worden bespaard op extra bouwkundige aanpassingen. Dit alles komt de doorlooptijd ten goede
en zorgt ervoor dat wij het maximale resultaat uit onze technische installaties kunnen halen.

Samen kennis delen
Naast een uitgebreid productassortiment en het geven van technisch projectadvies, faciliteert
Ferroli Nederland ook in beheer en onderhoud van zijn productenmix door o.a. het aanbieden
van technische trainingen. Ferroli Nederland produceert al meer dan een halve eeuw cv-ketels
voor de projectmatige markt en wil deze
kennis graag met u delen. Het spreekt
namelijk voor zich dat goed onderhoud
de kwaliteit, prestaties en levensduur
van onze producten vergroot. Dit zorgt
niet alleen voor tevreden klanten en opdrachtgevers. Ook u kunt hier uw voordeel
mee doen.

Directe tijdwinst door praktijkgerichte training
In de afgelopen jaren heeft Ferroli Nederland al meer dan 10.000 installateurs en servicemonteurs mogen
ontvangen tijdens haar producttrainingen. De mix van onze gespecialiseerde kennis en de gebundelde ervaring
van al onze bezoekers, heeft ervoor gezorgd dat elke cursus rechtstreeks bijdraagt aan het succes van uw
bedrijf.

Uw voordelen:
1) Vergroten productkennis
Uiteraard wordt in iedere training veel aandacht besteed aan de opbouw en werking van onze producten.
Herkenning van de onderdelen en het op een juiste manier (de)monteren, zal ervoor zorgen dat een situatie
snel kan worden verholpen. Tijdens de cursus gaan we ook dieper in op storingsmeldingen en het traceren
ervan. Uiteraard worden er verder tips en trucs gegeven, waar je als monteur of installateur zijnde je voordeel
mee kunt doen.

2) Kostenbesparing
Het uitgangspunt van Ferroli Nederland is, dat door preventief en periodiek onderhoud, storingen en kostenintensieve reparaties kunnen worden voorkomen. Woningcorporaties zijn net als consumenten gebaat bij een
storingsvrij product. Door de onderhoudsvoorschriften en richtlijnen van Ferroli Nederland te volgen, blijft de
garantie van kracht en verzekert u zich van een optimaal werkend product. Hierdoor hoeft u minder vaak uit te
rijden voor een storingsmelding en kan uw personeel optimaal worden ingezet.

3) Tevreden klanten
Alleen volkomen tevreden klanten zijn om te vormen tot trouwe relaties. Vooral zij kunnen het rendement van
u en uw organisatie op termijn positief beïnvloeden. Het sterk verhogen van die tevredenheid, vraagt echter in
toenemende mate om investeringen in de relatie; zowel in tijd als in geld. Het is daarom ook in uw belang om
uw kennis up-to-date te houden.

Onze cursisten aan het woord:
“De opzet van de cursus is erg praktijkgericht. Je leert in een korte tijd toch weer veel nieuwe vaardigheden.
Zelfs voor iemand die al 14 jaar in het vak zit.”
“Dankzij de bruikbare onderhoudstips en het snel kunnen traceren van een storing, bespaar ik nu zo’n 40
minuten per dag. Reken maar uit wat dit voor mij op jaarbasis betekent, met 10 man personeel in dienst.”
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Training & locatie
Ferroli Nederland geeft het hele jaar door trainingen, om de productkennis bij de installateur en servicemonteur te optimaliseren. Onze trainingen worden gegeven in een speciaal ontwikkelde instructieruimte met
diverse productopstellingen. Hierdoor kunnen bepaalde praktijksituaties eenvoudig worden nagebootst en
krijgt de training een zeer realistisch gehalte. Vanwege het interactieve aspect, hebben wij ervoor gekozen om
maximaal 12 personen tot iedere cursus toe te laten.

Cursusopbouw
Doelgroep
Ferroli producttrainingen zijn ontwikkeld voor diverse doelgroepen.
Zo onderscheiden wij:
• Installateurs:
		
		
• Servicemonteurs:
		
		
• Externe partijen:
		
		

- Beginners
- Gevorderden
- Professionals
- Beginners
- Gevorderden
- Professionals
- o.a. (technisch) adviseurs
- opdrachtgevers
- kantoormedewerkers

- Ontvangst met een kop koffie.

10.00 – 13.00
		
		
		
		

- Uitleg over werking en opbouw toestel
- Leveringsomvang
- Installatie
- In bedrijf stellen
- Onderhoud

13.00 – 13.45

- Lunch

13.45 – 15.30
		

- Het opsporen en verhelpen van storingen in praktijksituaties
- Vragen & praktijkvoorbeelden van cursisten behandelen

15.30 – 16.00

- Evaluatie: Toetsing technische kennis en evaluatie

Code

Product

Training

Doelgroep

A10-01

CV-ketel

Algemene vaardigheden & onderhoud

Beginners

A10-02

CV-ketel

HR-ketels Megalijn/Econpact/Optima

Gevorderden / Professionals

A10-03

CV-ketel

BlueSense

Gevorderden / Professionals

A10-04

CV + Balansventilatie Combinatie BlueSense & Optifor

Gevorderden / Professionals

A10-05

Zonlicht

AquaSol zonlicht

Gevorderden / Professionals

A10-06

CV-ketel

VR-ketels

Gevorderden / Professionals

A10-07

Stadsverwarming

CCS / URS / BlueCity

Gevorderden / Professionals

Bovenstaande trainingen bevatten zowel een theoretisch als een praktijkgedeelte. Het aantal deelnemers
varieert gemiddeld tussen de 6 en 12 personen. Alle trainingen starten om 10.00 uur en eindigen rond 16.00
uur. Indien er behoefte is aan extra uitleg of het trainen van andere vaardigheden, dan kan dit in overleg.
Integrale klimaatconcepten
Naast het huidige overzicht, verzorgen wij ook specifieke trainingen gericht op het samenstellen en het
installeren van integrale duurzame klimaatconcepten. Hierbij moet worden gedacht aan combinaties van
een HR-ketel, met een zonlichtsysteem, balansventilatie, of warmtepomp. Tijdens deze training wordt op
een individuele manier aandacht besteedt aan een juiste configuratie, een correcte installatie en bijbehorend
onderhoud.

Overzicht trainingsdag
09.45 – 10.00

Overzicht producttrainingen

Certificering
Ferroli Nederland hecht veel belang aan het optimaliseren van uw productkennis. Dit is ook de reden waarom
wij voor iedere training een certificaat uitgeven. Deelnemers die het certificaat ontvangen, achten wij 100% in
staat om op een professionele wijze onze producten te servicen.
Trainingen op externe locatie
In speciale gevallen bieden wij ook trainingen aan op externe locaties. Voor meer informatie hierover, kunt u
ons bellen op telefoonnummer 076-5725725 of mailen naar trainingen@ferroli.nl.
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Product: CV + Balansventilatie

Toelichting
trainingsmodules
Aanmelden
Speciaal voor u hebben wij op onze website www.ferroli.nl/trainingen een handige inlogmodule ontwikkeld,
waarop u alle uitstaande trainingen incl. trainingsdata kunt bekijken. Bij iedere training staat netjes weergegeven hoeveel kandidaten zich al hebben ingeschreven. Voor meer informatie kunt u uiteraard ook contact
opnemen op telefoonnummer 076-5725725 of mailen naar trainingen@ferroli.nl.

Product: CV-ketel

Training: Algemene vaardigheden & onderhoud

Doelgroep: Beginners

Inhoud:
- Basisfunctionaliteit cv-ketel bespreken
- Verschillen tussen HR en VR
- Uitlezen van storingsmeldingen
- Correcte installatie in woning
- Uitvoeren basis onderhoudswerkzaamheden
- Meten is weten (druk, spanning, ionisatie)

1 dag

Training: HR-ketels Megalijn/Econpact/Ultima

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw HR-ketel
- Meten en in bedrijf stellen
- Bediening en programmering
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Ontstekingscontrole voor en na onderhoud
- Reinigen van wisselaar
- Vervangen van pakking
- Controleren rookgaszijdige aansluiting
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Correcte installatie in woning

1 dag

Training: BlueSense HR-lijn

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw HR-ketel
- Meten en in bedrijf stellen
- Bediening en programmering
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Ontstekingscontrole voor en na onderhoud
- Reinigen van wisselaar
- Vervangen van pakking
- Controleren rookgaszijdige aansluiting
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Correcte installatie in woning

1 dag

A10-04

Product: Zonlicht

Geschikt voor:
Beginners
Overige eisen:
Geen

Training: BlueSense & OptiFor

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw BlueSense en OptiFor
- Meten en in bedrijf stellen
- Bediening en programmering
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Reinigen van wisselaar
- Vervangen van pakking
- Controleren rookgaszijdige aansluiting
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Correcte installatie in woning

1 dag
Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

Training: AquaSol zonlicht (op aanvraag)

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw AquaSol collector en boiler
- Bediening en programmering
- Correcte leidingaanleg van installatie in woning
- Correctie installatie dakaanleg van collector
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Controle vloeistof installatie
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Uitleg brandervoorwaarden thermostaat

1 dag
Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

A10-05

A10-01
Product: CV-ketels
Product: CV-ketel

A10-02
Product: CV-ketel

A10-03

Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

A10-06

Product: Stadsverwarming

Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

A10-07
06

07

Training: VR-ketels (op aanvraag)

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw VR-ketel
- Meten en in bedrijf stellen
- Bediening en programmering
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Ontstekingscontrole voor en na onderhoud
- Reinigen van wisselaar
- Vervangen van pakking
- Controleren rookgaszijdige aansluiting
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Correcte installatie in woning

1 dag

Training: CCS / URS /BlueCity (op aanvraag)

Doelgroep: Gevorderden/Prof.

Inhoud:
- Opbouw CCS, URS en BlueCity
- Bediening en programmering
- Uitvoeren periodieke onderhoudswerkzaamheden
- Vervangen van pakkingen
- Uitlezen en verhelpen van storingsmeldingen
- Tips en trucs voor stellen juiste diagnose
- Correcte installatie in woning

1 dag

Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

Geschikt voor:
Gevorderden en Professionals
Overige eisen:
Geen

FERROLI
around the world
ITALY www.ferroli.it
SPAIN www.ferroli.es
FRANCE www.ferroli.fr
UNITED KINGDOM www.ferroli.co.uk
NETHERLANDS www.ferroli.nl
GERMANY www.ferroli.de
TURKEY www.ferroli.com.tr
ROMANIA www.ferroli.ro
POLAND www.ferroli.com.pl
RUSSIA www.ferroli.msk.ru
UKRAINE www.ferroli.ua
BELARUS www.ferroli.by
CHINA www.ferroli.com.cn
BALKANS www.ferroli.hr
IRAN www.ferroli.ir
VIETNAM www.ferroli.com.vn
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