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CIRC 076-2021
Apreciado/a compañero/a:
Remitimos la presente para poner en tu conocimiento que Abtecir ha organizado,
con la colaboración de GIACOMINI, un “Dimarts Tècnic” sobre “La solución
integral”, previsto para el día 8 de junio a las 18:00 horas, por streaming. Adjuntamos el
folleto recibido.
Imprescindible
la
reserva
de
plaza
en
https://register.gotowebinar.com/register/6135159849533112332 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 de GIACOMINI, un “Dimarts Tècnic” sobre “La
solució integral”, prevista pel dia 8 de juny a les 18.00, per streaming. Adjuntem els
fullets rebuts.
Imprescindible
la
reserva
de
plaça
a
https://register.gotowebinar.com/register/6135159849533112332 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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8 de junio de 2021 a las 18 h

“La solución integral”
con la colaboración de:

Será a cargo del Sr. Sergio Espiñeira, director técnico de la empresa
GIACOMINI, con el siguiente programa:
-

-

-

Presentación de Giacomini
Qué es la solución integral SMART COMFORT: Talla S / M / L
Las necesidades del cliente y el consumo de energía en el CTE:
o Ventilación
o Calefacción
o Refrigeración
o Tratamiento de aire de deshumectación
o Integración solar
Solución técnica:
o Producción aerotérmica
o Sistemas radiantes
o Ventilación mecánica controlada de alta eficiencia
o Tratamiento de aire de deshumectación e integración
o Integración del control (soluciones App/IoT)
La industrialización del proceso de integración
El software de cálculo
La documentación
Formación online
Ejemplos SMART COMFORT
IDA
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link para acceder a la jornada.

8 de juny de 2021 a les 18 h

“La solució integral”
amb la col·laboració de:

Serà a càrrec del Sr. Sergio Espiñeira, director tècnic de l’empresa
GIACOMINI, amb el següent programa:
-

-

-

Presentació de Giacomini
Qué és la solució integral SMART COMFORT: Talla S / M / L
Les necessitats del client i el consum d’energia en el CTE:
o Ventilació
o Calefacció
o Refrigeració
o Tractament de l’aire de deshumectació
o Integració solar
Solució tècnica:
o Producció aerotèrmica
o Sistemes radiants
o Ventilació mecànica controlada d’alta eficiència
o Tractament d’aire de deshumectació i integració
o Integració del control (solucions App/IoT)
La industrializació del procés d’integració
El software de càlcul
La documentació
Formació online
Exemples SMART COMFORT
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per accedir a la jornada.

