KAASUASENNUSTEN DIGI-KURSSI 2021
2021

VERKKOKURSSIN ETÄLUENTOPÄIVÄ 19.8.2021
Kaasuasennusten verkkokurssi aloitetaan etäluennoilla
Teamsin välityksellä. Kurssille ilmoittautuneille toimitetaan
linkki, jonka kautta pääsee luennoille.
Aloituspäivän jälkeen kurssilaiset jatkavat opiskelua itsenäisesti
omaan tahtiin digikurssin avulla. Kurssimateriaalina on Julkaisukooste, joka saa olla myös mukana vastuupätevyyskokeessa ja
toimii sen jälkeen asentajan käsikirjastona.

Hei
Olen kurssin Tutor, joka opastaa sinua kurssilla eteenpäin.
Verkkokurssin hintaan sisältyy Julkaisukooste ilman Julkaisukoostetta kurssia ei voi suorittaa.
Huom!
Kurssin suorittamiseksi tarvitset tietokoneen ja nettiyhteyden.

Digikurssi vaatii itsekuria, mutta mahdollistaa tehokkaan
opiskelun omaehtoisesti juuri silloin kun se sinulle parhaiten
sopii!

Aloitetaan ensin kurssin
sisällöstä. Kurssin sisältö on
jaettu neljään osioon.
Kussakin osiossa on ohjeet
mitä kohtia Julkaisukoosteen
aineistosta on luettava. Kun
kohdan lukeminen on suoritettu on osioin lopussa
tehtäviä, kun tehtävät on suoritettu pääsee jatkamaan
opiskelua eteenpäin.

KAASU ASENNUSTEN VERKKOKURSSI
LUENTOPÄIVÄ 19.8.2021
KLO 09:00

Urakoinnin edellytykset

KLO 09:30

Pätevyysalueen säädösluettelo

KLO 09:45

Urakoinnin luvat ja ilmoitukset

KLO 10:10

Tauko

KLO 10:30

Tiivistelmä Kemikaaliturvallisuuslaista

KLO 10:45

Kaasujen käyttöominaisuuksia

KLO 11:30

Kaasuputkistot ja niiden varusteet

KLO 12:00

LOUNAS

KLO 13:00

Kaasuputkistot ja niiden varusteet jatkuu

KLO 14:45

Tauko

KLO 15:05

Kaasujen käyttölaitteet

KLO 15:45

Kaasut ajoneuvokäytössä

KLO 16:30

Keskustelu ja tilaisuuden päätös

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Kaasu osana lämmitys- ja liikenneratkaisujen päästövähennyksiä. On
tärkeää että Suomessa säilyy erilaisten polttoaineiden monimuotoisuus ja käyttämällä uusiutuvia biokaasuja voidaan sekä lämmityksen
että liikenteen päästöjä vähentää
ilman suuria laiteinvestointeja.

Kaasualan asennusten vastuupätevyyteen tähtäävän digi-kurssin hinta on
1355 € / hlö, ALV 0%
Hinta sisältää Julkaisukoosteen, joka lähetetään ilmoittautuneille sen jälkeen kun kurssimaksu on maksettu.
Ilmoittautuminen päättyy 17.08.2021

Ilmoittautumiseen klikkaamalla tätä linkkiä.
Pääset ilmoittautumiseen myös nettisivujen kautta www.ley.fi
Ilmoittautuminen päättyy 17.08.2021
Peruutussäännöt:
Ilmoittautuminen on sitova, mikäli peruutuksen tekee 2 viikkoa ennen kurssia veloitetaan siitä 50% hinnasta ja sen
jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan 100% hinta. Mikäli Julkaisukooste on lähetetty sen hinnasta vähennetään postituskulut

Lämmitysenergia Yhdistys ry pidättää oikeuden muutoksiin.

Ilmoittaudu ajoissa.

Kaasuasennusten digi-kurssi 9.2.2021
Kurssi on käytettävissä seuraavaan vastuupätevyyskokeeseen asti,
jonka jälkeen linkki sulkeutuu.
TÄHÄN TAPAHTUMAAN KANNATTAA OSALLISTUA,
ILMOITTAUDU HETI!
WWW.LEY.FI TAI SOITA P. 050 4083 473

Lämmitysenergia Yhdistys ry/ Suomen Lämmitystieto Oy
Sitratori 5, 5krs.
420 HELSINKI
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