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CIRC 093-2021
Apreciado/a compañero/a:
Remitimos la presente para poner en tu conocimiento que Abtecir ha organizado,
con la colaboración del Govern Illes Balears y Panasonic, un “Dimarts Tècnic” sobre
“RSIF (Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas) en instalaciones de
VRF con R32”, previsto para el día 6 de julio a las 18:00 horas, por streaming.
Adjuntamos el folleto recibido.
Imprescindible la reserva de plaza en 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, amb la col·laboració del Govern Illes Balears i Panasonic, un “Dimarts
Tècnic” sobre “RSIF (Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques) en
instal·lacions de VRF amb R32”, prevista pel dia 6 de juliol a les 18.00, per streaming.
Adjuntem els fullets rebuts.
Imprescindible la reserva de plaça 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.

6 de julio de 2021 a las 18 h
organiza

“dimarts tècnic” en streaming sobre:
RSIF (Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas)
en instalaciones de VRF con R32
con la colaboración de:

Será a cargo de:
Por parte de la Dirección General de Política Industrial, el Sr. D. Miquel Sansó, jefe del
Servicio de Seguridad Industrial, el Sr. Alejandro Pineda, formador y el Sr. Jordi
Madroñero, product manager de Panasonic Heating and Cooling Solutions, entidad
colaboradora de ABTECIR, con el siguiente programa:
1) Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas (RSIF) y las instrucciones
técnicas complementarias RD 552/2019
2) Pasos previos a un proyecto VRF con R32
3) Áreas y volúmenes
4) Apéndices 3 y 4 del RSIF
5) Contramedidas
Al finalizar, tendrá lugar una “mesa redonda” en la que participaran, el Sr. Antonio
Morro, director general de la Dirección General de Energía y Cambio Climático, socio de
honor de ABTECIR, el Sr. Marc Diaz, responsable de grandes cuentas y prescripción
Panasonic Heating & Cooling Solutions y el Dr. Andreu Moià, ingeniero industrial del
Grupo de Ingeniería Energética del Departamento de Ingenieria Industrial y Construcción
de la UIB y presidente electo de ABTECIR, que debatirán los puntos tratados y los
asistentes podrán aportar las cuestiones que deseen.

IMPRESCINDIBLE RESERVA DE PLAZA: Para inscribirse es necesario
solicitarlo a info@abtecir.org y una vez aprobada recibirá un correo
electrónico con el link para acceder a la jornada.

6 de juliol de 2021 a les 18 h
organitza

“dimarts tècnic” en streaming sobre:
RSIF (Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques)
en instal·lacions de VRF amb R32
amb la col·laboració de:

Serà a càrrec de:
Per part de la Direcció General de Política Industrial, el Sr. Miquel Sansó, cap del Servei
de Seguretat Industrial, el Sr. Alejandro Pineda, formador i el Sr. Jordi Madroñero,
product manager de Panasonic Heating and Cooling Solutions, entitat col·laboradora
d’ABTECIR, amb el següent programa:
1) Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques (RSIF) i les instruccions
tècniques complementàries RD 552/2019
2) Passes prèvies a un projecte VRF amb R32
3) Àrees i volums
4) Apèndixs 3 i 4 del RSIF
5) Contramesures
Al finalitzar, tindrà lloc una “taula redona” en la que participaran, el Sr. Antonio Morro,
director general de la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic, soci d’honor
d’ABTECIR, el Sr. Marc Diaz, responsable de grans comptes i prescripció de Panasonic
Heating & Cooling Solutions i el Dr. Andreu Moià, enginyer industrial del Grup
d’Enginyeria Energètica del Departament d’Enginyeria Industrial i Construcció de la UIB i
president electe d’ABTECIR, que debatran els punts tractats i els assistents podran
aportar les qüestions que desitgin.

IMPRESCINDIBLE RESERVA DE PLAÇA: Per a inscriure-s’hi és necessari
sol·licitar-ho a info@abtecir.org i un cop aprovada rebreu un correu electrònic
amb el link per accedir a la jornada.

