JORNADA TÈCNICA ON LINE:
TENDÈNCIES EN INSTAL·LACIONS PER A EDIFICACIÓ RESIDENCIAL
DAVANT EL NOU CTE I EL RD D'AUTOCONSUM
Codi: 0270320ON

C. Cartellà, 8-12- Pol. Ind. Domeny – Tel 972 412 615 – A/e: formacio@elgremi.cat – 17007 Girona C.I.F. G-17043522

DADES JORNADA

___

Dijous 7 de maig, en horari de 17:00 a 18:00 hores
De 16:45 a 17:00h es farà la prova de connexió
Serà una jornada virtual – es podrà assistir des de casa
Es necessita un ordinador, o una tauleta o un telèfon mòbil. No és necessari tenir càmera ni cap
programa. Un cop inscrit es facilitarà un enllaç per poder seguir la jornada.

INFORMACIÓ

___

CONTINGUTS:
En la jornada es realitzarà un resum dels punts més significatius del nou CTE (modificació document
bàsic HE d'Estalvi d'Energia) i del RD 244/2019 que regula l'autoconsum. També s'analitzarà la
repercussió d'aquests reglaments en la nova edificació de tipus residencial, plantejant les
tendències de disseny en quan als equips per a instal·lacions tèrmiques més adequats davant
aquest nou escenari. Es plantejaran solucions hibridades en aerotèrmia amb aportació renovable
mitjançant energia solar fotovoltaica.
PROGRAMA:


Introducció a GROUPE ATLANTIC i solucions sota la marca THERMOR.



Punts principals del nou CTE (document bàsic HE d'Estalvi d'Energia).



Aspectes generals del RD 244/2019 que regula l'autoconsum a l’Estat espanyol.



Principi de funcionament de les solucions en aerotèrmia.



Aportació renovable mitjançant energia solar fotovoltaica.



Aplicació dels punts anteriors a la nova edificació de tipus residencial.



Hibridació de sistemes per a una màxima eficiència energètica de la instal·lació.

ADREÇAT: A tots els instal·ladors agremiats.
Jornada GRATUÏTA i EXCLUSIVA pels agremiats.
PONENT: Sr. Alfons Marente (Tècnic Catalunya - Andorra Groupe Atlantic España).
PER INFORMACIÓ: Gremi d’Instal·ladors de Girona Tel. 972 412 615 formacio@elgremi.cat

Inscripcions on-line a www.elgremi.cat
Si és la primera inscripció, caldrà adjuntar el document del
RGPD i la fotocòpia del DNI vigent

