Wytyczne VdS:
projektowanie i instalacja
systemów ochrony przeciwpożarowej
koncepcje branżowe
wymogi techniczne dotyczące sprzętu, elementów
konstrukcji i systemów
wymagania dotyczące firm wykonawczych

Warsztaty, szkolenia otwarte
i dedykowane
aktualna wiedza z zakresu ochrony
przeciwpożarowej i techniki
bezpieczeństwa

Produkty posiadające
certyfikat VdS

prelegenci to eksperci ds. ppoż.
i rzeczoznawcy VdS
obszerne materiały szkoleniowe

Analizy ryzyka, ekspertyzy
oraz kontrole koncepcji
ochrony przeciwpożarowej

Firmy wykonawcze
certyfikowane przez VdS

Pierwsza kontrola i powtórne
kontrole okresowe przeprowadzane
przez rzeczoznawców VdS
wg różnych standardów

tel. +48 22 546 93 00
fax +48 22 649 19 55

warszawa@vds.de

Oddział Kontroli Technicznej VdS

Oddział Kontroli Technicznej VdS

Instalacje gaśnicze wodne
instalacje tryskaczowe
instalacje zraszaczowe
instalacje mgły wodnej
instalacje pianowe

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe
gazy obojętne
chlorowcopochodne
węglowodorów
CO2 (niskie i wysokie ciśnienie)
„Door fan test” dla stałych
urządzeń gaśniczych gazowych

Instalacje hydrantowe
hydranty wewnętrzne
hydranty zewnętrzne

Oddział Kontroli
Technicznej VdS
w Polsce obejmuje
weryfikację projektów,
kontrole dla instalacji
przeciwpożarowych:

Instalacje systemów sygnalizacji
pożarowej

Specjalne instalacje gaśnicze
instalacje wykrywania i gaszenia
lub eliminowania iskier
instalacje gaśnicze ochrony kuchni
instalacje inertyzacji

Oddział Kontroli Technicznej VdS

Centrum Edukacji VdS

Zapraszamy do kontaktu:
Centrum Edukacji VdS

tel. +48 22 546 93 18
fax +48 22 649 19 55

szkolenia@vds.de

Centrum Edukacji VdS
SZKOLENIA DEDYKOWANE – Państwa korzyści
indywidualne podejście do Klienta
odbywają się w miejscu wskazanym przez Klienta (na życzenie)
tematy dostosowane do poziomu wiedzy i zapotrzebowania
Uczestników – „szyte na miarę”
materiały dydaktyczne dostosowane do Państwa potrzeb
przeszkolenie całych zespołów Klienta
indywidualne ustalanie terminu

Różne formy szkoleń VdS (portfel szkoleń):
otwarte szkolenia i warsztaty z oferty standardowej
szkolenia i warsztaty zamknięte z oferty standardowej
szkolenia dedykowane - tzw. „szyte na miarę”
-indywidualnie dostosowane do potrzeb Klienta

Centrum Edukacji VdS

Co nas wyróżnia?
wysoki standard szkoleń i warsztatów
stale udoskonalana i aktualizowana oferta edukacyjna
prelegenci to rzeczoznawcy VdS z dużym doświadczeniem
w swojej dziedzinie
unikatowe know – how szkoleń i warsztatów
ustrukturyzowane przekazywanie wiedzy
modularny przebieg warsztatów
od wykładów przez praktyczne przykłady i ciekawą dyskusję
obszerne materiały dydaktyczne zawierające wytyczne VdS
wymiana doświadczeń z rzeczoznawcami VdS i innym uczestnikami

Stałe urządzenia gaśnicze wodne wg PN-EN i VdS
Tematy to m.in. projektowanie i instalowanie instalacji gaśniczych tryskaczowych i zraszaczowych
Uczestnicy szkolenia szczegółowo poznają zakres wytycznych VdS CEA 4001

Nadzór instalacji tryskaczowych wg PN-EN i VdS
Zagadnienia to m.in. technologia funkcjonowania instalacji tryskaczowych, utrzymanie instalacji w stanie gotowości
do pracy, rodzaj i zakres czynności kontrolnych; oprócz Certyfikatu uczestnictwa VdS, uczestnicy otrzymują atest CFPA-Europe

Instalacje tryskaczowe wg PN-EN i VdS - podstawy montażowe, jakościowe i przygotowanie
do odbioru

Tematy to m.in. prawidłowe rozmieszczenie elementów instalacji tryskaczowych, uwagi dotyczące prac serwisowych
oraz prawidłowe przygotowanie instalacji do odbioru

Instalacje mgły wodnej wg VdS
Podczas szkolenia zostaną omówione podstawy technologii gaśniczych za pomocą mgły wodnej oraz najważniejsze aspekty
dotyczące projektowania instalacji

Stałe urządzenia gaśnicze gazowe wg PN-EN, VdS, NFPA i ISO
Tematyka szkolenia to m.in. projektowanie i wykonywanie stałych urządzeń gaśniczych gazowych

Bezpieczeństwo pożarowe budynków -pasywna ochrona budowlana i planowanie dróg
ewakuacyjnych wg PN-EN, DIN i VdS
Główne tematy: bierna ochrona przeciwpożarowa, bezpieczeństwo i minimalizacja strat na etapie wykonania i projektowania
prac budowlanych

WARSZTATY
Obliczenia hydrauliczne wg PN-EN, VdS, NFPA, FM na przykładach obliczeń ręcznych
i programu IDAT
Najczęstsze błędy popełniane podczas wykonywania obliczeń hydraulicznych, wzory do obliczania strat ciśnienia, zagadnienia
kawitacji oraz zadania praktyczne. Zgodnie z oczekiwaniami uczestników zakres merytoryczny warsztatów został rozszerzony
do dwóch dni

Projektowanie i instalowanie systemów sygnalizacji pożarowej wg wytycznych VdS
- pełny zakres NOWE
Szkolenie obejmuje kompletny zakres dotyczący tematyki systemów sygnalizacji pożarowej wg wytycznych VdS

Projektowanie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095
Zakres warsztatów to m.in. podstawy projektowania instalacji SSP, projektowanie instalacji czujek pożarowych zgodnie
z VdS 2095 – przykłady, zadania praktyczne

Instalacje systemów sygnalizacji pożarowej wg VdS 2095, VdS 2833 i VdS 2496
Tematyka obejmuje m.in. ochronę przeciwprzepięciową zgodnie z VdS 2833 – zadania praktyczne, instalacje
w strefach zagrożonych wybuchem oraz inne tematy wg VdS 2095

Zapraszamy do kontaktu:

Centrum Edukacji VdS
Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa

szkolenia@vds.de
Tel.: +48 (22) 546 93 18
Fax: +48 (22) 649 19 55

www.vds.de/szkolenia

Centrum Edukacji VdS

SZKOLENIA

Certyfikacje VdS

Zapraszamy do kontaktu:
Certyfikacje VdS

tel. +48 513 291 500
fax +48 22 649 19 55

GAdamczak@vds.de

Certyfikacje VdS
Firmy wykonawcze certyfikowane przez VdS
posiadają:
szerokie doświadczenie w zakresie systemów
przeciwpożarowych
wykwalifikowany i przeszkolony personel techniczny
wiedzę i umiejętności potwierdzone teoretycznymi
i praktycznymi egzaminami VdS
usługi ofertowane 24h na dobę 7 dni w tygodniu
certyfikowany system zarządzania jakością zgodnie
z normą ISO 9001
wyposażenie techniczne, części zamienne i możliwości
pozwalające na szkolenie własnego personelu oraz klientów
wiedzę opartą na know-how VdS, regularnie aktualizowaną
poprzez wymianę doświadczeń z rzeczoznanwcami VdS
renomę wśród użytkowników, firm ubezpieczeniowych,
władz i wszystkich znaczących podmiotów
na międzynarodowym rynku zabezpieczeń
usługi zgodne z wymaganiami przyszłej normy EN 16763
prestiż i dowód profesjonalizmu

Certyfikat VdS
Profesjonalny projekt, wykonanie, serwis
Regularna kontrola przez VdS

Wytyczne VdS

Zapraszamy do kontaktu:
Wytyczne VdS

fax +48 22 649 19 55

Wytyczne VdS

VdS CEA 4001pl

VdS 2109pl NOWE

VdS 3188pl NOWE

Wytyczne VdS-CEA dotyczące
instalacji tryskaczowych
- Projektowanie i instalowanie

Wytyczne dotyczące
instalacji zraszaczowych
- Projektowanie i instalowanie

Wytyczne dotyczące instalacji mgły
wodnej (systemy wysokociśnieniowe)
- Projektowanie i instalowanie

VdS 2095pl

VdS 2234pl

VdS 2496pl

Wytyczne VdS dla automatycznych
systemów sygnalizacji pożarowej
- Projektowanie i instalowanie

Ściany oddzielenia przeciwpożarowego
oraz kompleksowe ściany oddzielenia
przeciwpożarowego

Wytyczne dotyczące wysterowania
stałych urządzeń gaśniczych
- Projektowanie i instalowanie

VdS 2134pl

VdS 2833pl

VdS 2878pl

Ciepło spalania materiałów izolacyjnych kabli i przewodów, Instrukcja
obliczania obciążeń ogniowych

Wytyczne VdS dotyczące instalacji
sygnalizacji zagrożeń, Rozwiązania
ochrony przeciwprzepięciowej dla
instalacji sygnalizacji zagrożeń

Połączenie sieciowe (wzajemne
połączenie) starych i nowych instalacji
systemów sygnalizacji pożarowej

VdS 2212pl

VdS 2182pl

VdS 2240pl

Książka eksploatacji dla wodnych
instalacji gaśniczych

Książka eksploatacji dla automatycznych
systemów sygnalizacji pożarowej

Książka eksploatacji dla stałych
urządzeń gaśniczych gazowych
i proszkowych

VdS 2241pl

VdS 2135pl

VdS 2350pl

Książka eksploatacji dla instalacji
do wykrywania i gaszenia iskier

Wytyczne VdS dotyczące instalacji
sygnalizacji zagrożeń, Symbole
graficzne instalacji sygnalizacji
zagrożeń

Wytyczne VdS dotyczące mechanicznych
urządzeń zabezpieczających - sejfy na
klucze - Projektowanie, instalowanie,
obsługiwanie

VdS 2093pl NOWE

VdS 2380pl

VdS 2381pl

Wytyczne VdS dla stałych urządzeń
gaśniczych - Stałe urządzenia
gaśnicze na dwutlenek węgla
- Projektowanie i instalowanie

Wytyczne VdS dla stałych urządzeń
gaśniczych – Stałe urządzenia
gaśnicze na gazy obojętne
- Projektowanie i instalowanie

Wytyczne VdS dla stałych urządzeń
gaśniczych – Stałe urządzenia
gaśnicze na gazy chlorowcopochodne
węglowodorów
- Projektowanie i instalowanie

W celu zamówienia wytycznych, prosimy o kontakt:

Al. Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa, Tel.: +48 22 546 93 00, www.vds.de/pl

