COL·LEGI OFICIAL DE PÈRITS I
ENGINYERS TÈCNICS INDUSTRIALS
ILLES BALEARS
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MALLORCA
Carrer dels Caputxins, núm. 3, 3er A
Edifici Europa, 07002 - PALMA (Mallorca)
Tel.: 971 711 557 / 971 713 687
Fax: 971 719 313
E-mail: coetima@coeti-balears.com

MENORCA
Delegació
Carrer Lluna, núm. 14, baixos
07702 - MAÓ (Menorca)
Tel.: 971 364 762 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetime@coeti-balears.com

EIVISSA I FORMENTERA
Delegació
Carrer Via Romana núm. 17 baixos
07800 - EIVISSA (Eivissa)
Tel.: 971 318 202 / Fax: 971 719 313
E-mail: coetief@coeti-balears.com

CIRC 018-2021
Apreciado/a compañero/a:
Remitimos la presente para poner en tu conocimiento que Abtecir ha organizado un
“Dimarts Tècnic” sobre “Diseño de instalaciones para edificios eficientes. Caso práctico”,
previsto para el día 23 de febrero a las 18:00 horas, por streaming. Adjuntamos el folleto
recibido.
Imprescindible la reserva de plaza: para inscribirse es necesario solicitarlo a
info@abtecir.org y una vez aprobada recibirás un correo electrónico con el enlace para acceder
a la jornada.
Esperando que esta información sea de tu interés, recibe un cordial saludo.
Carlos M Palmer.
Gerente COPETI Illes Balears.

Benvolgut/da company/a:
Remetem aquesta circular per a posar en el teu coneixement que Abtecir ha organitzat
un “Dimarts Tècnic” sobre “Disseny d’instal·lacions per edificis eficients. Cas pràctic”,
prevista pel dia 23 de febrer a les 18.00, per streaming. Adjuntem els fullets rebuts.
Imprescindible la reserva de plaça: per a inscriure’s és necessari sol·licitar-ho a
info@abtecir.org i un vegada aprovat rebràs un correu electrònic amb l’enllaç per accedir a la
jornada.
Esperant que aquesta informació sigui del teu interès, rep una cordial salutació.

Carlos M. Palmer.
Gerent COPETI Illes Balears.
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23 de febrero de 2021 a las 18 h

organiza

“dimarts tècnic” sobre:

“Diseño de instalaciones
para edificios eficientes.
Caso práctico”
con la colaboración de:

Será impartido por el Sr. Javier Maroto, Ingeniero prescriptor de la empresa
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO), entidad colaboradora de
ABTECIR, con el siguiente programa:
- Soluciones eficientes de climatización.
- Aerotermia para producción de ACS mediante refrigerante CO2:
▪ Sistema Q-Ton, definición y características
▪ Encaje dentro del CTE 2019
- Tratamiento de aire mediante recuperación de calor con sistema
frigorífico incorporado.
- Caso de éxito: Hotel Attica 21 Sabadell.
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23 de febrer de 2021 a les 18 h

organitza

“dimarts tècnic” sobre:

“Disseny d’instal·lacions
per edificis eficients.
Cas pràctic”
amb la col·laboració de:

Serà impartit pel Sr. Javier Maroto, Enginyer prescriptor de l’empresa
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (LUMELCO), entitat col·laboradora
d’ABTECIR, amb el següent programa:
- Solucions eficients de climatització.
- Aerotermia per la producció d’ACS mitjançant refrigerant CO2:
▪ Sistema Q-Ton, definició i característiques
▪ Encaix dins del CTE 2019
- Tractament d’aire mitjançant la recuperació de calor amb sistema frigorífic
incorporat.
- Cas d’èxit: Hotel Attica 21 Sabadell.
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